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ПОВОДОМ 60-ГОДИШЊИЦЕ ИЗААЖЕЊА 
„ГЛАСНИКУ” АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ ВОЈВОДИНЕ 

ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД СА СРЕБРНОМ ЗВЕЗДОМ

BiicoKo друштвено признање у просторијама АКВ 17. XII 1988. Мирославу 
Здјелару, главном и одговорном уреднику „Гласника" уручио Немања 

Јовановић, потпредседник Извршног већа САПВ

YKA30M
ПРЕДСЕДНИШТВА

СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕДЕРАТИВНЕ РЕПУБЛИКЕ 
ЈУГОСЛАВИЈЕ

Број 64 од 12. јула 1988. године

поводом шездесетогодишњице излажења, a за заслуге у  унапре- 
Бивању правне теорије и праксе и допринос стручном уздизању

кадрова

о д л и к о в а н  ј е

„ГЛАСНИК АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ ВОЈВОДИНЕ''
НОВИ САД

ОРАЕНОМ ЗАСЛУГА ЗА НАРОЛ 
СА СРЕБРНОМ ЗВЕЗАОМ

О 4EM Y СЕ ИЗДАЈЕ ОВА ПОВЕЉА

Канцеларија ордена

Y  Београду 12. јула 1988. године

Председник Председншитва СФРЈ 
Раиф Диздаревић с.р.

1



Ово високо друштвено признање, на свечаности у просто- 
ријама Адвокатске коморе Војводине дана 17. XII 1988. године 
главном и одговорном уреднику Гласника Мирославу Здјелару 
уручио је Немања Јовановић, потпредседник Извршног већа 
САПВ.

Свечаном чину уручења Ордена присуствовали су и Анђел- 
ко Којичић, покрајински секретар за правосуђе и ошпту управу, 
др Стеван Шогоров, председник Савеза удружења правника САП 
Војводине, проф. др Бранко Петрић, члан Савета покрајине, 
проф. др Тибор Варади, члан Академије наука Војводине, др 
Светислав Радовановић, секретар Савеза удружења правника 
Војводине, др Лајчо Клајн, главни и одговорни уредник часо- 
пнса Право, Живко Будимчевић, судија Врховног суда Вој- 
водине, проф. др Миливој Ковачевић, редовни професор Прав- 
ног факултета у Новом Саду, као и велики број војвоБанских 
адвоката.

Предајући Орден, Немања Јовановић је рекао:
Друже председниче, другарице и другови

Данас када уручујемо ово високо признање Гласнику Ад- 
вокатске коморе Војводине, часопису за правну теорију и прак- 
су, пронлика је  и да нешто кажемо о његовој значајној друштве- 
ној миснји коју је  за протеклих 60 година обавио, a такође и 
о људима који су га од првих корака па до данас тако успешно 
и са велнким ентузијазмом и знањем водили и кр>еирали.

Данас се подсећамо да је први број Гласника изашао 1. 
јуна 1928. године. Замишл>ен је да буде месечник у којем ће 
се објављивати обавештења, службене вести Адвокатске коморе 
и написи о проблемима адвокатуре и правосуђа у целини. Ме- 
ђутим, убрзо превазилази првобитне замисли и псх:таје правнич- 
ко глас1шо у којем се објављују запажени радови из свих рб- 
ласти права. Писци ових радова су адвокати, судије и правннци 
из различитих области друштвеног живота и делатности. Рас- 
правл>ана су питања статуса адвокатуре, правосуђа, објавл>ивана 
је пракса судова и публиковане бројне теоријске расправе. Са 
окупацијом наше земл>е престала је са радом и Адвокатска ко- 
мора, па је престао са излажењем и њен Гласник.

После ослобођења земл>е, чим су се стекли реални услови, 
Адвокатска комора Војводине поново покреће 1951. године њен 
Гласпик. Гласник је наставио да се развија, као средство за 
ипформисање адвоката у коме су се објављивала службена са- 
општеи>а Коморе, упутства за рад адвоката, стручни прилози 
из разних области права и правне праксе. Он се данас развио 
у значајно правничко гласило, које временом и због насталих 
потреба, добија нове рубрике и све више обогаћује свој садр- 
жај, свесрдно прихваћен како од практичара, тако и теорети- 
чара из целе наше земље.

Гласник је остварио ширкжу сарадњу са многим институ- 
цијама, академицима, научницима и истакнутим правницима из 
свих области живота и рада и из свих крајева наше земље.
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Оваквом концепцијом, отвореном за све креативне прав- 
нике из свих области, Гласник је допринео подизању стручног 
нивоа и свестраном образовању правника, афирмацији правнич- 
ке струке, a посебно адвокатуре. Окупљајући истакнуте правни- 
ке из адвокатуре, науке, правосуђа, тужилаштва, правобрани- 
лаштва, управе и привреде, Гласник је дао одговарајући допри- 
нос развоју правне науке и правне праксе, a тиме и укупном 
развоју друштвеног и правног система земље.

Нгшазимо се данас пред значајним променама друштвеио 
-политичког и економског система. Промене траже нове идеје, 
знање и креације, у њима има места за све људе спремне да 
се боре за добробит ове земље и њен прогрес. Y овим проме- 
нама правничка струка има своје значајно место и улогу и носи 
свој део друштвене одговорности. С правом очекујемо да се п 
Гласник у својој будућој уређивачкој политици још  више окре- 
не ка променама у правном систему и да тиме да одговарајући 
допринос реформама привредног и политичког система земл>е.

Y овом свечаном тренутку када уручујемо ово признање, 
не смемо заборавити да иза Гласника стоје бројне генерације 
уредника, чланова издавачког савета и сарадника који су по- 
казали велико знање, несебичност и ентузијазам кроз свих 60 
година живота часописа. Овај часопис је њихово дело. To је 
уједно и обавеза садашње и будуће генерације адвоката и прав- 
ника Војводине.

Друже цредседниче, другарице и другови, уручујући ово 
високо признање дозволите да вам упутим своје честитке као 
и жеље за још већим успесима и резултатима у раду.

Молим главног и одговорног уредника друга Мирослава 
Здјелара да прими Орден.

Захваљујући на високом признању, Миркххлав Здјелар, глав- 
ни и одговорни уредник Гласника, нагласио је континуитет у 
његовом излажењу преко свих досадашњих главних и одговорних 
уредника од др Косте Мајинског, преко др Николе Николића, 
др Василија Станковића, др Славка Иирића, Хаџи К. Владимира, 
Ботић Милорада и Савић Саве, који су подигли часопис и на 
чијем је раду заснован његов данашњи углед. Нарочито је ис- 
такао отвореност Гласника за све сараднике, чиме је допри- 
нео подизању стручне свести и правног нивоа адвоката и прав- 
ника уогапте, као и њиховом свестранијем образовању. Посебан 
је његов значај за адвокате, који су се кроз Гласник инфор- 
мисали о свим појавама и односима значајним за њихов живот 
и рад, износили сопствена стручна искуства и усклађивали их 
са другама, подстицали шире активности, излагали своје крити- 
ке и давали пр>едлоге за решавање одређених питања из домена 
права и адвокатске проф^ије.

Ово значајно признање Гласнику АКВ значи и подстрек 
за даљи рад његовом YpebHBa4KOM одбору, YpebiiBa4KOM савету 
и свим његовим сарадницима, као допринос BojBobaHCKe адво- 
кагуре остваривању нашег правног и самоуправног система, у 
јачању уставности и законитости.
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Ч Л А Н Ц И  И Р А С П Р А В Е

Д р Б р а н к о  П е т р и ћ
редовни професор Правног факултета у Н. Саду

ОПШТА ДЕКЛАРАЦИЈА OYH О ПРАВИМА ЧОВЕКА 
И КРИВИЧНИ ПОСТУПАК Y СФРЈ

— Поводом 40 година од доношења Декларације —

Након победе антихитлеровске коалиције у И светском 
рату, на дан 26. јуна 1945. године основана је Организација 
уједињених нација, која је као један од значајних задахака ис- 
такла у Уводу Повеље YH да су народи Уједињених нација 
решени: „ . . .  да поново потврдимо веру у основна права човека, 
у достојанство и вредност људске личности. . . ”. Преузимањс 
таквог задатка несумњиво је резултирало из чињенице да је 
фашизам фактички значио потпуну негацију права човека, ЛјУД- 
ског достојанства и личности. Но, тај задатак није био само 
непсхредан и практично политички тренутни императив Уједи- 
њених иација након победоносног окончања рата ради рестау- 
рацнје анулираних права човека, већ трајан и перспективан за- 
датак YH. Члан ГЗ. Повел>е YH ставио је, сем осталог, у задатак 
Генералној скупштини OYH да проучава и доноси препоруке ради 
остваривања права човека и основних слобода за све људе без 
обзира на расу, веру, пол и језик. Економскоооцијални савег 
OYH надлежан је да даје препоруке ради унапређивања свих 
права човека — на основу чл. 62. ст. 2. Повеље YH.

Чињеница да још дан данас има иесумњиве расне дискри- 
минације у свету (Јужноафричка Унија) и разноврсних фаши- 
соидних и профашистичкнх наступа и иступања несумњиво ука- 
зује на нужност и оправданост постојања органа OYH који тре- 
ба да се бави питањима права човека. Сем тога није на одмет 
уаозназати што шири круг људи са постојећим правима и њи- 
ховом фактичком реализацијом.

Економско-социјални савет OYH увиђајући важност, зна- 
чај, обимност и сложеност решавања питања права човека, фор- 
мирао је 16. фебруара 1946. године посебну Комисију за пптања



права човека. Генерална скупштнна OYH је на заседању у де- 
цсмбру 1946. године донела Резолуцију којом је дата препорука 
да се приступи изради Декларацнје о правима човека на оспову 
Повел^е OYH.

Комисија OYH за питања права човека, заједно са неким 
другим органима YH који се баве тим питањем, одржала је 
низ састанака на којима се дискутовало о тексту пројекта Декла- 
рације о правима човека, па је најзад Комисија на заседаљу од 
24. маја до 18. јуна 1948. године прихватила коначан текст про- 
јекта Декларације о правима човека. Комисија за права човека 
доставила је текст пројекта Декларације Економокочх>цијалном 
Ссшету YH, који је прихватио понуђени пројект и пр>оследио га 
Генералној скупштшш која је  на свом заседању од 10. децембра 
1948. године усвојила предложени пројект Декларације. Прих- 
ваћени пројект је  донет и објавл>ен као Општа декларација о 
правима човека. Дан доношења Декларације о правима човека 
10. децембар — слави се отада у свету као дан права човека.

Након доношења Опште декларације о правима човека 
Генералпа скупштина YH је позвала . .  све државе чланице 
да објаве текст Декларације и да пораде да се он распространи, 
прикаже и објашшава нарочито у школама и другим васпитннм 
устаповама у свим земљама или територијама, без разлика на 
њихов политички статус. . . ”. Општа декларација је донета ре- 
лативно врло лако и једноставно и то због суштине ibCHor на- 
челног карактера, што је условило могућност бржег усаглаша- 
Baiba и лакшег измиреља супротних гледишта, јер она садржи 
низ веома прогресивних установа у везн са правима човека и 
то не само у односу на Јсласична права, него и значајна еко  
номска и социјална права. Према томе, под идентичним же- 
л.ама и притиском радних маса целог света све државе, мале и 
поготово велике, морале су да пристану и прихвате уношсиве 
одређених принципа у Декларацију, али су на то пристале, у 
крајњој линији, и ради тога што их такав међународно-правни 
акт није стриктно обавезивао да на својим територијама (др- 
жавама) фактички и ефикасно спроведу његове одредбе.

Општа декларација о правима човека садржи Ybo;i и три- 
десет чланова. Y YвoдY се прокламују начела која су основа 
за одређивање и утврђивање свих права човека. Y чл. 1. Де- 
кларације утврђује се да се сва људска бића рађају слободна 
и једнака по свом достојанству и правима. Y осталим члано- 
вил1а утврђују се права свих људи на: живот, слободу, безбед- 
носг личности, рад и једнако третирање у радном односу, обез- 
беђење од неоснованог лишавања слободе, непристрасно суђе- 
ње и право одбране пред судом, слободу кретања и избора места 
боравка, неповредивост стана, социјално и здравствено осигу- 
рање и одмор, образовање и бесплатно ниже и средн>е обра- 
зовање, доступност свим јавним службама, националност и сло- 
боду вероисповести, слободно васпитање деце, слободу мисли, 
удруживања и синдикалног организовања, да буде с.матран суб-



јектом права и презумпциЈу невиности, држављанство и азил, 
слободно склапање брака и имовину, управљање својом земљом 
путем изабраних претставника, сло^ду учешћа у културном 
животу, право обезбеђења у случају болести, старости и неспо- 
собностн за рад. Забрањен је понижавајући поступак, мучење, 
свирепост или нечовечно кажњавзЈ^Бе као и ропство и трговина 
робљем у било ком виду.

Наведена права човека Генерална скупштина OYH је про- 
гласила као .. опште мерило које треба да постигну све земл>е 
и сви народи. . и у том циљу било је ставл>ено у задатак 
Комисији за права човека YH да изради пројекат Пакта о пра- 
вима човека који би био обавезан за све земхве — чланице OYH. 
Комисија је сачинила пројекат Пакта о економским, сошхјалним 
и културним правима и Пакта о грађанским и политичким пра- 
внма, које пактове је усвојила Генерална скупштина OYH у 
1966. години. Оба пакта ратификовала је наша земља 1971. го- 
дине. Ов1Ш пактовима су основна права и слободе човека из уни- 
верзалне Декларације само шире разрађена и детаљизирана, јер 
је Декларација обухватила сва права и слободе, само што није 
билд обавезујућа, док су Пактови, након ратификације, обавезни.

Декларација о правима човека широко је популарисана од 
стране Секретаријата YH и организација у саставу YH, a пре- 
ведена је на близу 50 језика, па и на наш језик, одмах након 
доиошења. Сем тога код нас је објавл>ено више мањих и већих 
радова као и монографија у вези са правнма човека на основу 
Декларације.

Довољан је само летимичан поглед на права човека утвр- 
ђена у Декларгтији и пактовима, да би се видело да су сва 
наведена права — не само у обиму и по врсти предвиђена у 
свнм међународним актима већ и шире па и обухватније — 
предвиђена и утврђена YcxaBOM СФРЈ и уставима социјалистич- 
ких република и аутономних покрајина a и другам позитивним 
законским одредбама и другим прописима. YxBpbHBaibe ових 
права није деклараторно или формално, већ је ефективно и ствар- 
но, a обезбеђено је низом ригорозних императивних прописа у 
HiimcM правном систему. Анализа заштите и ефективне реали- 
згтије свих наведених и предвиђених права у СФРЈ захтевала 
би обимие приказе и разматрања и анализе, па ћемо се задр- 
жати само на они.м правима човека која су истакнута у Де- 
кларацији и пактовима, a имају непосредне везе са кривичним 
поступком и правима човека у том поступку.

Y непосредној вези са кривичним поступком и положајем 
човека унутар њега, су чланови: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ст. 1, 12. 
и 14. ст. 1. Опште декларације о правима човека, који имају 
рефлексије у одговарајућим одредба.ма Закона о кривичном пос- 
тупку. Као основ свих рг1зматрања узимамо Закон о кривичном 
поступку који је донет 10. септембра 1953. године (и то као 
„Законик"), a до сада је мењан и допуњаван укупно осам пута.



Члан 5. Опште декларације гласи:

„Нико не сме бити подвргнут мучењу или свирепом нечо-
вечиом или понижавајућем поступку или казни."

Наш Закон о кривичном поступку од 10. IX 1953. године 
са свим н>еговим изменама и допунама у пуној мери гарантује 
и обезбеђује личност човека — грабанина — који као окривл>ени 
или други учесник у кривичном поступку долази у процедуру 
— тиме што је тачно одредио и утврдио права и дужности свих 
органа који учествују у кривичном поступку, a тако исто и ов- 
лашћетБа односно права свих учесника у поступку, a  обезбедио 
је хуман и достојанствен однос пре.ма свима са могућношћу 
оних и оноликих ограничења која су нужна ради несметаног 
и законитог одвијања и окончања кривичног поступка.

Личност окривл>енога, који је централна личност кривич- 
ног постл/пка, може бити угрожена од стране службеног органа 
којп води кривични поступак. Међутим, Закон је предупредио 
такву могућмост и одредио да се према окривл>еноме приликом 
саслушања, a и иначе, има поступати тако да се у пуној мери 
поштује његова личнсч:т — чл. 218. ст. 7. Закона о кривичном 
поступку (дал>е ЗКП). Према окривљеноме се не сме ynoTpeeHTH 
сила, претња, обмана или слична сг>едства да би се дошло до 
гтризнања — чл. 10. и 218. ст. 8. ЗКП. Ове одредбе се односе 
како на испитивање окривл.еног у истрази a тако исто и на 
главном претресу — чл. 317. ст. 1. ЗКП. Овако поставл>ен однос 
органа, који воде поступак, према окривљеноме обезбеђује за- 
конит, правилан и достојанствен поступак у целини, мада на 
први поглед изгледа да се ради само о декларацијама које не- 
мају објективну садржину, али није тако. Евентуална прекора- 
чења овлашћења, било ког органа, санкционисана су у два прав- 
ца, и то: прво, дисциплинском односно кривичном одговорно- 
шћу одговарајућег органа, и друго, анулирањем процесне радње 
која је извршена прекорачењем, односно злоупотребом служ- 
беног положаја или овлашћења — чл. 218. ст. 10. ЗКП и за- 
ггасник о извршеној радњи се мора издвојити из списа — чл. 
83. ст. 1. ЗКП. За евентуално изнуђивање исказа на недопуштен 
начин предвиђена је кривична одговорност по чл. 190. КЗ СФРЈ, 
за службена лица у савезним органима, a у кривичним зако- 
нима свих социјалистичких република за сва остала службена 
лица која учествују у спровођењу кривичног поступка. Поме- 
т т е  законске одредбе предвиђају казну затвора од три месеца 
до пет година, a у  тежим случајевима и казну затвора од нај- 
мање једну годину, што наравно у  значајној мери утиче на 
заштиту личности окривљеног.

За време боравка у притвору личност окривл>еног је обез- 
беђена прво одредбом да се притвор изузетно одређује, и то 
када није могуће блажим мерама обезбедити присуство окрив- 
Лзеног или отклонити штетне последице његовог боравка на сло-
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боди — чл. 190. ЗКП и друго одредбама чл. 201—205. ЗКП које 
одређују права и дужности како притворених лица тако и зат- 
ворских органа. Основно је правило да се притвор има укинути, 
и заменити блажом мером, чим престану разлози због којих 
је одређен. Контрола спровођења ових одредаба дата је делом 
у надлежност већу одређеног суда из чл. 23. ст. 6. ЗКП, a де- 
лом у надлежност председника општинског (основног) односно 
окружног (вишег) суда, који су дужни најмање једном недељно 
o6ifhii затвор и обавестити се о стању у затвору, и од лица 
лишеннх слободе примати евентуалне жалбе или притужбе без 
присуства затворских органа.

Извршење казни уопште, a лишења слободе посебно, ре- 
гулисано је законима о извршењу казни (које су донеле све 
републике), a обгшезно је  извршавање тако да се обезбеђује 
поштоваље личности учиниоца и његовог људског достојанства, 
што је императив из чл. 6. КЗ СФРЈ.

Савремена медицина располаже великим, раније неслуће- 
ним, могућностима, која могу да се употребе односно алоупо- 
требе у кривичном поступку. Најновија научна достигнућа омо- 
гућила су разјашњавање низа гштанва из домена човекове фи- 
зичке и психичке сфере. Тако се, на пример специјалним опера- 
тивним захватом (тзв. .^оботомија”) може изазвати дезинтегра- 
ција човекове личности, a употребом одређених медикамената 
(amital, F>e3itotal, scopolamin и др.) може утицати на свест и 
вољу човека, тако да он не може њима управљати, па да даје 
изјаве (исказ, признање) без унутрашње контроле — тзв. „нар- 
коанализа”, односно „наркодијагноза”. Ова, a и друге методе 
из достигнућа савремене медицине — али нарочито „наркоана- 
лиза’’ — могу се практично користити у кривичном поступку, 
како би се од окривл>еног, или сведока, добило признање од- 
носно истинит исказ, противно вољи онога који се испитује 
односно даје исказ. Имајући у виду ове могућности, које пред- 
став.л.ају флагрантне повреде права и личног интегритета човека, 
наш Закон је изричито забранио употребу било каквих меди- 
цинских средстава или интервенција којима би се утицало на 
свест и вољу окривљеног или сведока приликом давања исказа 
— чл. 259. ст. 3. ЗКП. Но, још и пре но што је та одредба 
унета у Закон, Врховни суд Југославије је једном својом одлу- 
ком (Кж. 9/58. од 11. VI 1958) изричито забранио и „наркоана- 
лизу” и „наркодијагнозу" у кривичном поступку.

II

Члан 6. Декларације гласи:

„Свако има право да се свугде признаје његово својство 
субјекта права."

Развитак законодавне праксе у кривично-процесном доме- 
ну у СФРЈ од првог Закона о кривичном поступку из 1948. го-
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дине и Законика о кривичном поступку из 1953. године, са свим 
његовим изменама и допунама несумњиво показује да се и ова 
одредба Опште декларације у пракси ефективно остварује. За- 
кон из 1948. године није у довољној мери обезбеђивао окривље- 
номе (а о 1Бему се првенствено ради) статус субјекта права, јер 
је предвиђао одређена ограничења, која су органима roH»eif>a 
давала више права против којих окривљени није имао могућ- 
ности да се бори одговарајућим правним средствима. Међутим, 
доношен>ем Законика о кривично.м поступку од 10. IX 1953. г о  
дине (ступио на снагу 1. I 1954) правни положај окривЈвеног 
знатно је побољшан, a измене и допуне извршене у току про- 
ТС1СЛИХ тридесетпет година перманентно су учвршћивале и про 
ширивале правни положај наркЈчнто окрнвљеног. Према садаш- 
њем стаљу ствари Закон о кривичном поступку СФРЈ коиструк- 
цијом целог тока поступања и правних односа, од покретања 
кривичног поступка па до његовог окончања правноснажног 
обезбеђује свим учесницима у поступку статус субјекта. Y свим 
стадијима и фазама поступка сваки грађанин, без обзира да 
ли је окрнвЈвени, сведок, вештак, оштећени, тумач, приватни 
тужилац и оштећени као тужилац има одговарајућа права која 
му обезбеђују својство субјекта кривичног поступка у ширем 
скнслу, док су у ужем смислу субјекти поступка само окрив- 
ЛјСни, тужилац и суд. Процесно-правни односи свих субјеката 
мосгупка, у ширем смислу, тако су конституисани да обезбе- 
byjv могућност ефикасног коришће1ва свих права и овлашће^ва 
која поједини субјект има у одређеној фази или стадију пос- 
тупка. Наравно да су предвиђене и одређене правпе мере ради 
спречавања злоупотребе предвиђених права, што је и нормално, 
јер се не може дозволити злоупотреба права на штегу остварен>а 
сврхе кривичног поступка.

III

Члан 7. Декларације гласи:

„Сви су пред законом једнаки и и.мају право, без икакве 
дискриминације, на подједнаку заштиту закона. Сви имају 
право на подједнаку заштиту против било какве дискрими- 
нације којом се крши ова Декларација и против сваког 
подстицања на овакву дискриминацију.”

Равноправност свих грађана СФРЈ зајамчена је чланом 
153. Устава СФРЈ, који гласи:

„Грађани су једнаки у правима и дужностима без обзира 
на националност, расу, пол, језик, вероисповест, образо- 
ван>е или друштвени положај. Сви су пред законом јед- 
наки.”

11



Сем тога и сви устави социјалистичких републнка и пок- 
рајина имају идентичне одредбе о једнакости и равноправности 
свих 1'рађана, што значи да је једнакост грађана уставни прпн- 
цип и да је противан уставу сваки акт који би давао предности, 
или ускраћивао неко право, било ком грађанину по основу на- 
циопалне, расне, верске или друге припадности. Према томе, 
члан 7. Декларације није ништа ново за нашу земљу, јер је 
једнакост и равноправност грађанина, као принцип, уаврђена 
већ у првим уставима након ослобоћења, па је то и сада. Овај 
принцип је доследно спроведен и крнзз Закон о кривичном пос- 
тупку, који ни једном одредбом не дозвол>ава, a и онемогућава, 
било какво разликовање или разврставање права субјеката пос- 
туика rio било ком основу. Сем тога, у члану 1. став 1. Закона 
истакнут је принцип да . .  закон утврђује правила којима се 
осигурава да НИКО невин не буде осуђен, a да се КРИВЦУ 
изрекне заслужена к а з н а ш т о  значи да се одредбе Закона 
о кривичном поступку имају подједнако примењивати на све.

IV

Члан 8. Декларације гласи:

„Свако има право на ефикасно правно средство пред над- 
лежним судовима којима се крше основна права која су 
му дата уставом и законима.”

Закон о кривичном поступку у пуној мери обезбеђује и 
гарантује право жалбе окривљеном у свим стадијима и фазама 
поступка и против свих одлука којима се мериторно одлучује, 
a право жалбе је искључено само у односу на мали број од- 
лука, II то углавном оних које се односе на управљање поступ- 
ком (процесне одлуке). Но, искључење права на жалбу не од- 
носи се на одлуке којима ое решавају питања кривице, казне, 
примене мера безбедностн, трошкова кривичног псх:тупка и имо- 
вииско-правннх захтева. Посебно је у случајевима смртне казне 
односно казне затвора у трајању од двадесет година предвиђе- 
на могуђност жалбе и у трећем степену, a ако је нека од тпх 
казни изречена за кривично дело предвиђено савезним законом 
онда је могућа и жалба Савезном суду — што је четвртн сте- 
пен. Y односу на жалбу окривљеног искључено је свако фор- 
малистичко поступање у жалбеном поступку, јер се жалба у 
корист окривљеног мора узети у поступак, без обзира на све 
формалне недостатке, само под условом да се може утврдити 
на коју одлуку се односи жалба. С обзиром на устројство суд- 
ских угшсника, практично ће се у сваком случају моћи утврдити 
на коју се одлуку односи жалба окривл»еног, тако да ће се по 
жалби моћи поступати. Другостепени суд је дужан да разматра 
побијану одлуку у границама којима се побија жалбом, али 
у одређеним границама мора да разматра и по службеној
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дужности тако да је окривљени обезбеђен од оних повре- 
да Закона које није уочио или их из незнања није ни 
нападао. Домет жалбе у корист окривљеног се прошнрује 
императивном одредбом да жалба изјавЈБена у корист окривЈве- 
иог због погрешно или непотпуно утврБеног cтa^Бa садржи у 
себи и жалбу због одлуке о кривичној санкцији и о одузима- 
њу имовинске користи (чл. 379. ЗКП), што значи да др>угостепе- 
ни суд мора да разматра побијану одлуку и у тим правцима.

Ефикасност права на жалбу повећана је и правом одре- 
Беног круга сродника (брачни друг, сродник по крви у правој 
лииији, усвојилац, усвојеник, брат, сестра и хранилац) — чл. 
360. ст. 2. ЗКП, да изјаве жалбу против пресуде, која жалба 
има исто дејство као и жалба самог окривл>еног односно њего- 
вог бранноца.

Значајно обезбеђење права на слободно изјављивање жал- 
бе — у корист окривљеног — је и тзв. забрана „reformatio in 
peius", што значи да окривлЈени не може бити осуђен ни по 
строжем кривичном закону ни на тежу кривичну санкцпју од 
оне у побијаној пресуди, уколико је против пресуде изјавл>ена 
жалба само у корист окривл>енога (било сам окривл>ени или 
његов бранилац, односно неки од сродника из чл. 360. ст. 2. 
ЗКП). Та забрана је шричито пргдвиђена у чл. 378. и стриктно 
се спроводи у пракси, a повреда те одредбе је утврђена као 
битна повреда одредаба кривичног поступка из члана 364. ст.
1. тачка 10. ЗКП, с тим што се у случају ове повреде она може 
санирати и преиначењем побијане пресуде (члан 378. став 1. 
ЗКП), јер није увек неопходно укидање побијане пресуде, што 
обавезно захтева потпуно нов првостепени поступак са свим 
оним што иде уз њега.

Члан 9. Декларације гласи:

„Нико не сме бити подвргнут произвољном хапшету, при- 
тварању или протеривању.”

Од доношења првог Закона о кривичном поступку из 1948. 
године, били су тачно фиксирани основи за превентивно лиша- 
вање слободе у току кривичног поступка, a недостатак је био 
у томе што није био фиксиран јх ж  трајања притвора до под- 
ношења оптужнице. Са одговарајућим решењима о продужењу 
притвора односно истражног затвора окривл>ени је могао, прак- 
тично узето, бити лишен слободе неограничено, за време тра- 
јан>а претходног поступка. Нови Законик о кривичном поступку 
из 1953. године ограничио је трајање притвора у претходном 
поступку на максимално девет месеци — са свим продужењима 
— у току претходног поступка, па је тај рок изменама касније 
скраћен на шест месеци, a након тога практично и на три ме-
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сеца, a само када су у питању кривична дела за Koja je  пред- 
виђена казна затвора преко пет година може се, изузетно ре- 
шењем надлежног врховног суда, притвор продужити на шест 
месеци. Еволуција ркжова трајања притвора несумњиво показу- 
је како је хуманистички дух преовладавао у односу на иритвор, 
и тиме практично и превазишао интенције из Декларације. При 
томе, треба имати у виду да су у чл. 191. ЗКП стриктно пред- 
виђени основи за притвор и да је у сваком случају притва- 
рања обезбеђено право жалбе и судска контрола како осиова- 
ности тако и трајања притвора (чл. 192. ст. 4, 196. ст. 3, 197. 
ст. 2. и 199. ст. 3. и др. ЗКП). Прва контркзла основаности при- 
твора мора се извршити по протеку једног месеца, a врши је 
веће над.лежног суда из чл. 23. ст. 6. ЗКП, које може да про- 
дужи притвор, за највише још два месеца, a веће надлежног 
врховног суда још за максимум три месеца. Ако се у датим ро- 
коБима истрага не оконча и не подигне оптужница, притвор 
се мора укинути без обзира по ком основу је био одређен. После 
подизања оптужнице мен>а се режим притвора, и контрола се 
преноси на веће надлежног суда из чл. 23. ст. 6. ЗКП, које 
мора свака два месеца (у скраћеном псх:тупку сваких месец 
дана) контролисати да ли још стоје основи за притвор, па о 
томе донети одговарајуће решење. Ако веће продужи решењем 
притвор, на то решење окривљени има право жалбе, a о жалби 
одлучује виши суд.

Незаконито лишавање слободе је кривично дело — чл. 189. 
КЗ СФРЈ, a одговарајуће одр>едбе садрже и кривични закони 
свих социјалистичких република. Незаконито лишавање слобо- 
де је посебно квалификовано ако је извршено од стране служ- 
беног лица, и тада је предвиђена стркзжа казна. Лице које је 
несхновано или незаконито лишено слободе од стране службе- 
ног лица има право на накраду штете (чл. 545. 3KQ) и на пот- 
пуну рехабилитацију (чл. 546. ЗКП).

Најзад, треба имати у виду да су сви органи који учеству- 
ју  у кривичном поступку дужни да воде рачуна да притвор 
траје само онолико колико је најнеопходније да би се обезбедио 
несметан ток кривичног поступка и да се не чекају крајњи 
рокови законског трајања притвора.

Што се тиче протеривања то је питање за грађане СФРЈ 
недвсх:мислено решено у чл. 200. ст. 2. Устава СФРЈ, који пред- 
виђа да државл>анин СФРЈ „. . .  не може бити нити удагвен из 
земље ни вкстрадиран."

VI

Члан 10. Декларације гласи:

„Сви имају потпуно једнако право на објективно и јавно 
суђење пред независним и непристрасним судом ради утвр- 
ђивања својих права и обавеза и решавања о било каквој 
оптужби."
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Независност судова загарантована је Уставом СФРЈ — чл. 
219, где је утврђено да су судови независни и да суде на основу 
устава, закона и самоуправних општих аката, a идентичне од- 
редбе садрже и устави свих социјалистичких република и ауто- 
номних покрајина. Јавност суђења предвиђена је у чл. 227. ст. 
1. Устава СФРЈ (и одговарајућим одредбама републичких и rio- 
крајинских устава), као и у чл. 287. ст. 1. ЗКП. Пошто је јав- 
носг суђења уставни принцип, то је у чл. 364. ст. 1. тач. 4. 
ЗКП предвиђено као битна повреда одредаба кривичног поступ- 
ка искЈвучење јавности на главном претресу противно законским 
прописима. Према Уставу СФРЈ — чл 227. ст. 2. и чл. 258. 
ЗКП искључење јавности са главног претреса могуће је само 
ради чувања тајне, чувања јавног реда, заштите морала, заш- 
тите интереса малолетника или заштите других посебних инте- 
реса друштвене заједнице. Наравно да суд мора у сваким кон- 
кретном случају да утврди псх:ебним решењем који су закон- 
ски и конкретни основи за искључење јавности са главног пре- 
треса, a једино у односу на суђење малолетницима не мора тако 
да поступа јер је у чл. 482. ст. 1. ЗКП изричито искључена 
јавност са суђења малолетнику. Међутим, случајеви искључења 
јавности са главног претреса су релативно ретки у иракси. 
Јавност гравног претреса, усменост, контрадикторност, стра- 
начки статус окривл>еног, право стављања захтева за изузеће су- 
дија и судија-поротника и органа гоњења, двостепеност — a у 
случајевима најтежих кривичршх дела и казни и тростепеност 
па и четврти степен — у одлучивању обезбеђују у пуној мери 
објективност и непристрасност у сваком конкретном кривичном 
поступку. Установа захтева за понављање кривичног поступка, 
захтвва за заштиту заасонитости и захтева за ванредно пр>еиспи- 
тивање правноснажне пресуде пружају ефикасне могућности за 
исправл>ање евентуалних грешака у спроведеном поступку.

VII

Члан 11. став 1. Декларације гласи:

„Свако ко је  оптужен за кривично дело има право да се 
сматра невиним, док се на сх:нову закона кривица не до- 
каже на јавном претресу, на којем је имао све гарантије 
потребне за своју одбрану."

Овнм чланом Декларације истакнута је тзв. ,,презумпција 
невиности”, као једно од права човека. „Презумпција невино- 
сти” је уставно начело и предвиђена је у чл. 181. ст. 4. Устава 
СФРЈ, a TO је предвиђено у одговарајуИим одредбама устава 
свих република и покрајина. Пошто је то уставно начело оно 
је изричито предвиђено и у чл. 3. ЗКП. To начело није само 
декларација, већ је оно и реално спроведено кроз низ конкрет- 
них одредаба Закона о кривичном поступку које се у пракси

15



ригориззно спроводе. Тако је, на пример, утврђено да се не може 
одбети молба за брисање осуде иако се против подносиоцд води 
кривични поступак за ново кривично дело, али да нема правно- 
снажне пресуде која би утврдила кривицу. Такође је утврђено 
да неправноснажна пресуда не може бити основ за закл>учак 
о томе да је окривљени у квалификованом поврату, итд. Y скла- 
ду са овим принципом законом је изричито забрањено постав- 
љ;̂ н>е капциозних питања — чл. 219. ст. 1. ЗКП, јер је код 
таквих питања полазна основа да је окривљени нешто признао, 
што би могло значити и признање кривице.

Гаранције за ефективну одбрану у Закону о кривичном 
поступку су довољно широке и детаљно разра^^не тако да је 
обезбеђено потпуно право одбране. Окривл>ени може имати бра- 
ниоца од почетка кривичног поступка, a ако је лишен слободе 
и у предкривичном поступку; браниоца може ангажовати сам 
окривл>ени или његови сродници (чл. 67. ст. 3. ЗКП), a у случа- 
јевима тежих кривичних дела, када је одбрана обавезна, ако 
нема ангажованог браниоца суд је дужан да постави браниоца 
по службеној дужности. Малолетнику се не може судити без 
браниоца. Окривл>ени који је оптужен за кривично дело за које 
је предвиђена казна затвора преко три године може тражити 
да му се постави бранилац, уколико није у могућности да сноси 
трошкове одбртне (чл. 71. ст. 1. ЗКП). Сем формалне одбране, 
путем браниоца, окривљеноме је увек обезбеђена материјална 
одбрана, јер су суд и други органи који учествују у  кривичном 
поступку дужни да истинито и потпуно утврде све чињенице 
које су од важности за доношен>е законите, a дужни су са јед- 
наком пажњом да испитују и утврде како чин>енице које терете 
окривљеног тако и оне које му иду у корист (чл. 15. ЗКП). 
Наведеном одредбом утврђено је начело истине у кривичном 
поступку, које је и основно начело кривичног поступка, коме 
су подређена сва друга начела, јер само на основу истинито 
утврђених чињеница може се донети законита судска одлука.

Наша судска пракса је врло ригорозна у погледу истини- 
тог утврђивања чињеница у кривичном поступку, и далеко нај- 
BeliH број укинутих пресуда укинуто је због погрешно и не- 
потпуно утврђеног чињеничног стања. Евентуалне грешке у од- 
Hocv на утврђено чињенично стање могу се ефикасно санирати 
ванредним правним леком — захтевом за понављање кривичног 
поступка, који је овлашћен да поднесе окривл>ени. Треба при- 
метити да се далеко највећи број захтева за понавл>ање кри- 
вичног поступка подноси позивом на нове доказе, који би тре- 
бало да доведу до новог чињеничног стања, наравно по пра- 
вилу, повољнијег за окривљеног, a друго је питање колико су 
поднети захтеви реални и основани. Коначно, треба имати у 
вкду да је право на одбрану, па П1>ема томе и обавеза на утвр- 
ђивање истине, уставна категорија, предвиђена у чл. 182. ст. 1. 
Устава СФРЈ, a идентичну одредбу садрже и сви устави репу- 
блика и аутономних покрајина.

16



Члан 12. Декларације гласи:
„Нико не сме бити подвргнут мешан>у у приватан живот, 
породицу, стан или преписку, нити наладима на част и 
углед. Свако има право на заштиту пркзтив оваквог меша- 
ња или напада."

Сва права пр>едвиђена овим чланом Декларације загаран- 
тована су и заштићена Уставом СФРЈ (чл. 176, 184. и 185), a  
идентичне одредбе садрже и устави свих република и аутоном- 
них покрајина. Напади на наведена права инкриминисани су 
као кривична дела увреде, клевете и изношења личних и по- 
родичних прилика, која кривична дела су предвиђена у кри- 
вичним законима република и аутономних покрајина, па су 
евентуално оштећени овлашћени да приватном тужбом у кри- 
вичном поступку остваре заштиту својих права. Законом о кри- 
вичиом поступку тачно и изричито су предвиђени основи и слу- 
чајеви када се, и на који начин, може вршити претрес стана 
или лица у току или за потребе кривичног поступка: чл. 206— 
—208. ЗКП, односно у исте сврхе задржавати преписку: чл. 213. 
ЗКП. Противзаконито претресање стана или лица представља 
кривичпо дело — чл. 192. и 193. КЗ СФРЈ, a повреда тајности 
писма такође — чл. 194. КЗ СФРЈ (сви кривични закони сх>ци- 
јалистичких република садрже наведена кривична дела са скоро 
идентичним инкриминацијама и истоветним к£1знама).

VIII

IX

Члан 14. став 1. Декларације гласи:

„Свако има право да тражи и ужива у другам земллма
уточиште од хфогањања.”

Овом одредбом институисано је опште право азила, a оно 
је код нас фиксирано одредбом чл. 202. Устава СФРЈ. С обзи- 
ром да је давање права азила у надлежности федерацпје то 
у р>епубличким и покрајинским уставима нема одредаба о ази- 
лу. С обзиром на пршзнато право азила у чл. 533. ст. 1. ЗКП 
изричито је предвиђено да се неће одобрити издавање (екстра- 
диција) странца који у СФРЈ ужива право с1зила.

Закоником о кривичном поступку СФРЈ од 10. септембра 
1953. године који је ступио на снагу 1. јануара 1954. године, a 
којп је са осам измена и допуна и под називом „Закон", и 
саца на снази, усвојени су сви напредни и демократски прин-
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ципи (начела) савременог кривично-процесног права и обезбе- 
^ н а  је њихова пуна и широка примена у свакодневној пракси. 
Нашим Законом су први пут у свету прихвгЉена у целости 
и доследно спроведена напред наведена начела Опште декла- 
рације о правима човека OYH од 10. децембра 1948. године, и 
он данас представља један од најнгшреднијих прмзцесних закона 
у свету. При томе треба имати у виду да су измене и допуне, 
у протеклим годинама, практично значиле стално побољшавање 
процесног положаја окривљеног и учвршћивање његовог стра- 
начког положаја. Законом је у пуној мери заштићена како лич- 
ност окривл>еног, тако и личност сваког другог субјекта у пос- 
тупку (узето у ширем смислу). Дајући свим субјектима низ 
правних средстава за заштиту њихових права и интереса, .за- 
коном је обезбеђен хуман социјалистички однос према свакој 
личности.

Анализирајући принципе Опште декларације о правима чо- 
века — уколико се они односе на кривични поступак — на 
четрдесету годишњицу њеног доношења, можемо констатовати 
да се сви ти принципи у потпуности и давно практично и ефи- 
касно у нас примењују, и да наша јудикатура консеквентно 
примењујући Закон о кривичном поступку доггриноси истовре- 
мено и афирмацији тих принципа.

Развитак и јачање самоуправног социјалистичког система, 
све шире обухватање наших радних људи и грађана у управ- 
љању прнвредом и другим областима друштвеног и државног 
механизма, као и даље продубљивање социјалистичке демокра- 
тије, захтевају од радних људи и грађана високу свест за преу- 
зи.мање и спЈх»вођење одговорних задатака. Те задатке радни 
људи и грађани извршавају свесни слободе своје личности и 
пунс заштите својих права и слобода. Ради заштите тих права 
и личности кривични поступак мора да представља такав ме- 
ханизам који ће истовремено у потпуности штитити и личност 
и њена права, али и обезбедити да сваки онај који теже пре- 
крши друштвену дисциплину, и изврши кривично дело буде и 
кажњен на одгбварајући начин. Закон о кривичном поступку 
представља баш такав механизам и његова стриктна примена 
значи само правршно и потпуно остваривање социјалистичке за- 
конитостн.
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Др И в а н  Р о м ш т а ј  н
изванредни професор Правног факултета у Осијеку

КОМПАРАТИВНИ ПРИКАЗ ПРАВНЕ ПРОБЛЕМАТИКЕ 
ОШТЕЕЕЊА ПОШИЉКЕ ЗА ВРИЈЕМЕ ПРИЈЕВОЗА И ЗНАЧАЈ 
УЛАГАЊА ПРИГОВОРА Y НАШЕМ CAOBPARAJHOM ПРАВУ

1. Опће напомене

Y животној и правној збиљи приговор (протест) се ставља 
због утврђења разних недостатака ствари (робе). Приговор се 
ставља не само у вези продаје ствари, него и у другим послов- 
ним случајевима. Посебно то долази до изражаја и значајно 
је у саобраћајном праву, те се примјењује у правилу у про- 
писаној форми, нпр. у цестовном, же-т>езничком, зрачном те у 
поморској и унутарњој пловидби, и то код преузимања ствари 
с пријевоза. Примјењује се и у пословима шпедиције, ускла- 
диштења робе и сл. Y већини националних права приговор је 
врло „дилигентна радња" корисника пријевоза ствари a за очу- 
вање својих права на одштету из конкретног уговора о прије- 
B03V ствари (робе). To значи да ће се и само право из конкрет- 
ног уговора о пријевозу робе и моћи извршити и наплатити 
нанесена штета, ако је ПЈзетходно био извршен правовремени и 
на закону основан и прописан приговор (протест).

По нашем мишљењу приговор мора бит конкретан (одре- 
ђен), јер само начелно уложен (необразложен) приговор био 
би без правног учинка у смислу обичаја прихваћених у нашој 
јурисдикцији итд. Приматељ ствари „мора јасно” истаћи кон- 
кретне недостатке на роби „узете" са пријевоза, и приговор 
мора бити упућен пријевознику (возару) на сигуран начин.

Пријевозник је дужан ствар коју је примио ради прије- 
воза предати на одређеном мјесту пошиљачу или одређепој осо- 
би (примателуу) усп. чл. 653. Закона о обвезним односима (300).*

‘ 300 је објављен у Сл. л. СФРЈ, бр. 29/78.
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2. Постављање проблема за обраду

Y јурисдикцији и у јуриспруденцији правна пр>облематика 
оштсћења пошиљке у пријевозу ствари и значај улагања при- 
говора у вези тога је не само правно врло актуалан и сложен 
правни акт, него је у нас још увијек недовољно истражен прав- 
ни проблем, са свим својим сличностима и разлмкама у ком- 
паративиом смислу, у нашем саобраћајном праву.

Приговор (протест) у саобраћајном праву има специфично 
значење, a значи неку врсту вансудског писменог захтјева једне 
оранке према другој који је управл>ен на извршење обвезе 
друге странке, a обвеза пркшзлази из уговора о пријевозу ства- 
ри. Рекламација је обвезна, јер баш и тражбине из уговора о 
пријевозу носилац права може остварити подношењем писмене 
реклал1ације пријевознику или подношењем тужбе суду, ако 
пријевозник у року од 30 дана од дана доставе рекламације 
не исплати захтијевану одштету (усп. чл. 111. ЗПЦ).-

3. Извори облигација

Извори облигација су оне правне чињенице из којих на- 
стају облигације и обвезноправни односи међу странкама. To 
су разлнчите чињенице за које закон везује настанак (појаву, 
ра1јање) облигационоправне везе између одређених страна. 06- 
лигација је нека вр>ста правног оджх:а или веза (iuris vincu
lum) између двије особе, на основу којега се једна обвезује 
према другој на извјесно (позитивно) понашање или уздржава- 
ње које признаје правни поредак.

Закон о обвезним односима (дал>е 300) предвиђа заједнич- 
ка правила и наводи као извор облигација: уговор, проузроко- 
вање (наношење штете другоме, стицање без основе, пословод- 
ство без налога и једнострана изјава вол>е, те разна правна 
акта.’

4. Појсш одговорности за нанесену штету другоме

„Сватко је дужан суздржати се од поступка којим се може 
другоме узроковати штета” (чл. 16. 300). Начело утврђено овим 
чланом може се узети као правило нормативне етике: не наноси 
штету другоме. 3 0 0  је штета опредјељена као економска (ма- 
теријална, имовинска) и неекономска (нематеријална, морална, 
идеална, неимовинска). Y овом раду не би било прикладно из- 
нијети сву разноликост и мишл>ења о појму одговорности за

’ ЗПЦ — Закон о уговорима о пријевозу у цестовном промету (Сл. 
л. СФРЈ, бр. 2/74).

’ Види код: Др Иван Ромштајн: Накнада штете због закашњења v 
жељезничком пријевозу, Привредно правни приручник, бр. 7/1988, стр. 
18. и д.
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штету јер тежиште рада је усмјерено више на накнаду штете 
везано за приговор корисника пријевоза ствари у вези оште- 
ћења конкретне пошиљке, примљене на пријевоз.

И у јурисдикцији и у јуриспруденцији прихваћено је миш- 
љсње да одговорност за насталу штету је обвеза; да се учињена 
штета поправи односно надокнади. Код тога обвезу треба схва- 
тити II (арихватити) не као један од садржајних елемената об- 
везног односа, него више као обвезноправни однос одговорности 
за конкретно нанесену штету у пријевозу ствари.

•t

5. Правна основа одговорности за нанесену штету

Имајући у виду до сада изнесене појмове о облигацијама 
и о институту накнаде штете, може се рећи (укратко) да иравна 
основа облигационоправног односа одговорности за насталу 
штету, односно уговорне облигације о пријевозу ствари и по- 
правл>а1БС штете или кратко речеио: одговорност за иоправљање 
штете јест правна норма. Норма некоме налаже дужност по- 
правл>аи>а штете. Ако дозовемо у помоћ правну теорију о иојму 
„правне норме”, a полазећи од структуре правне норме, правна 
би се основа подударала са диспозицијом или санкцијом норме.

Настанак, промјена и престанак обвезноправног односа 
одговорности за штету увијек су по нашем мишл>ењу: резултат 
суактивитета одговарајуће правне и чињеничне основе којима 
је, тек заједно, обухваЉена у ту сврху потребна укупност прет- 
поставака/

О правној основи накнаде штете у вези оштећења пошил»- 
ке, везано за улагање приговора, за сваку саобраћајну грану 
бит ће ријечи у наставку рада.

I. ОДРЕДБЕ О ПРИГОВОРИМА У НАС Y ОБВЕЗНОМ И САОБРАНАЈНОМ
ПРАВУ

1. Одредбе о приговору у  Закону о обвезним односима (300)

Y чл. 674 3 0 0  се наводи: „(1) Кад прималац преузме по- 
шиљку без приговора и исплати пријевознику његова потражи- 
вања, ирестаје одговорност пријевозника, изузев ако је оште- 
ће^е згишснички утврђено прије преузимања пошиљке. (2) При- 
јевозник остаје одговоран за оштећења пошиљке која се нису 
могла опазити у часу предаје, ако ra је прималац обавијестио 
о тим оштећењима одмах по њихову откривању, али не касније 
од осам дана од предаје. (3) Пријевозник се ие може позивати 
на одредбе претходних ставова ако је оштећење узроковао на- 
мјерно или крајњом непажњом”.

* Сравни код: Др Кларић: Правна основа одговорности за штету, 
Загреб, 1983, стр. 157.
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3 0 0  Y чл. 674. ст. 1. рјешава под којим увјетима престаје 
одговорност пријевозника. Мишљења смо да није само довољно 
утврдити да је конкретна пошиљка оштећена, већ и у чему 
се конкретно „састоји оштећен>е” и то записнички са пријевоз- 
инком (усп. и чл. 669. ст. 1. 300). Међутим, у односу иа прије- 
возника, ако оштећење или губитак није заједнички записнички 
утврђен, прималац је правоваљано ставио приговор, већ тиме 
што је у товарни лист (обични или пр>еносиви) који је предао 
пријевознику, потврдио пријем робе и констатирао одређене не- 
достатке (види јудикат ВПС Загреб, Сл-135/64. од 24 XI 1964). 
Слично и пресуда Врховног привредног суда, Сл. 1332'73. од 
8. IV 1974).=

Посебно мора прималац бити опрезан код преузима1Ба п о  
шиљке с пријевоза, ако ркзбу прима б ^  попратних исправа.

Y ci. 2. споменутог члана 3 0 0  предвиђа када пријевозник 
(транспортер) остаје одговоран за оштећење пошиљке. Ту је у 
бити отклоњено само ограничеи.е у погледу времена у коме се 
оштећење пошиљке „мора” утврдити. Рок од оса.м дана је крај- 
њи рок у коме прималац мора „открити” оштећење. Оштећење, 
по нашем мишљењу, прималац мора утврдити на вјеродостојан 
начин, ради осигурања доказа (најсигурније се то чини путем 
споменутог записника). Но, и записник није увијет за оствари- 
вање права на накнаду штете, јер се оштећење ипак може у нас 
доказивати било којим могућим и допуштеним доказннм сред- 
ством. 3 0 0  као lex generalis одређује рок од оса.м дана за от- 
криваље оштећења на пошиљки, но у саобраћајном праву, п о  
стоје одредбе у ЗПЦ, ЗПЖ  (као lex specialis), гдје тај рок износи 
седам дана, у зрачном пријевозу (ЗОМОЗ) предвиђа рок од 14 
дана, a у поморској и унутарњој пловидби тај рок за реклама- 
цију износи свега три дана= (ЗОПУП, чл. 541). О томе ће бити 
внше ријечи у наставку рада.

Одредбе споменутих закона у саобраћајном праву као lex 
specialis у појединим врстама пријевоза пошил>ака прописују 
споменуте рокове за стављање приговора када се ради о тзв. 
невидЈБивим штетама. Неспорно је да приговор мора бити до- 
вољно одређен и тада се прешоставл>а, ако пријевозник не до- 
каже супротно, да су приговори и истинити.

Интересантан је и став 3. чл. 674. 300 . Он расправља о 
једно.м не само врло актуалном правном пробле.му одговорности 
пријевозника, него и надасве врло сложеном, о коме су у нас 
и у свијету врло мало и врло штуриз пише.’

’ Видл у: Проф. др Б. Т. Благојевић и други: Коментар закона о 
облигационим односима, II, Београд, 1980, стр. 342. и д.

‘ ЗПЖ — објављен у Сл. л. СФРЈ, бр. 2/74, a ЗОМОЗ и ЗОПУП у 
Сл. л. СФРЈ, бр. 22/77.

’ Појам „квалифициране кривње у пријевозу" види: Др И. Ромштајн: 
Основе поморског и опће саобраћајног права, Осијек 1988, стр. 88. н д.

Види од истог аутора: Неограничена одговорност пријевозника у 
транспортном праву, Годишњак ПФ Осијек, бр. 1II/1981, стр. 204. и д.
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Ради се о безувјетној одговорности пријевозника у случају 
iberoBe иамјере или грубе непажње (тзв. квалифицираиа кривЈва 
иријевозника). Без обзира да ли се ради о видљивим или не- 
видљивим оштећењима или мањку, пријевозник се не може гто- 
зивати да је прималац неблаговремено утврдио оштећења или 
мањак на конкретној пошиљци, или неблаговремеио ставио при- 
говоре, ако је оштећење или дјеломичан губитак пошиљке „про- 
узроковао” пријевозник (возар): намјерно (dolus) или грубом 
непажњом (oiilpa lata). Што је намјера или груба непажња оцје- 
њиват ће се у сваком конкретном случају посебице: по опћим 
правилнма, имајући у виду пооштрену одговорност пријевозни- 
ка и његову обвезу да се при испуњењу уговора придржава 
правила струке.

Основно начело у саобраћајном праву да пријевозник од- 
говара и за штете које учине особе које раде за пријевозника, 
a што се односи и на штете које су посл>едица квалифициране 
кривње пријевозника и његова особл>а.

Још је важно напоменути да у погледу терета доказиваи>а 
штете, 1вене висине и узрочно-посл>едичне везе између штете и 
штетне радње у свима споменутим гранама саобраћаја, за слу- 
чај штета које су посл>едица квалифициране кривње пријевоз- 
ника и ib e r o B a  особља, дужан је то доказати оштећешис (по- 
шиљач, крцатељ, ималац права).

2. Проблематика неулагања приговора у  цестовном пријевозу

Beh је било речено да приговор (рекламација) у саобра- 
ћајном праву има специфично значење. Сврха рекламације да 
се у непосредном контакту странака њихов спор евентуално ри- 
јеши вансудским путем, с циљем да се избјегне парничеи>е у 
вези разних трг1жбина из уговора о пријевозу ствари.

Прими ли приматељ ствар без приговора, сматра се да му 
је ствар уредно предана у стању што је означено у товарном 
листу, a ако те исправе не постоје — онда у стању у каквоме је 
прнмл>ена на пријевоз (чл. 87. ст. 1. ЗПЦ). За разлику од из- 
несеног становишта из чл. 674. 3 0 0 , одредбе чл. 87. ЗПЦ пред- 
виђају врло стрнзги режим за при.мател>а у цестовном пријевозу 
ствари. Y цестовном пријевозу по правнлима ЗПЦ, за утврђи- 
вање штете не вриједе изнесена начела грађанског права (об- 
везног), гдје се штета у правилу може доказати свим доказним 
средствима. Y транспорту ствари су прихваћена у овом погледу 
доста строга формалистичка правила, a о HcnyFbeH»y којих ови- 
си могућност остварења права или терет пребацивања доказа. 
Y чл. 87. ст. 1. ЗПЦ би се радило о случају када приматеЈВ 
од пријевозника преузме ствар без приговора, тј. када се не 
приговара на мањак или оштећење робе. Мишл>еи>а смо да за 
губитак робе овај пропис и појмовно не може доћи до примје-
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не, јер за изгубљену ствар није ни могуће приговарати прили- 
ком њезиног преузима1ва. Приговарати се може једино ако се 
ради о мањку ствари. Приговор се мора уложити „одмах" при- 
ликом преузимања ствари (робе). Мишљења смо да чим се по- 
једино колето однесе из пријевозкикове контроле, не може се 
сматрати да је приговор за њега постављен на вријеме.* ЗПЦ 
није до краја ријешио питање у којој форми се приговор улаже. 
Приговор мора бити одређен, a  то би значило да ое морају из- 
нијети конкЈЈетнн подаци о  штети, односно мањку ствари. Ула- 
гање приговора није потребно када су пријевозник и приматељ 
заједнички установили стање ствари. Ако се једна од странака 
не сложи са стањем ствари утврђеним прегледом, онда ће суд 
спорно стање цијенити по свом слободном увјерењу. Неулагање 
правовременог приговора има за посљедицу преклузију прима- 
тељевог права. Y ст. 2. чл. 87. ЗПЦ се наводи: „За оштећења 
што се не могу опазити у часу предаје, приматељ је дужан у 
писменом облику и без одгоде приговорити након откривања 
оштећења, a најкасније у року од седам дана од дана предаје. 
Y противном ПЈ>естаје право на накнаду штете’'. Y овој ставци 
би се радило о тзв. невидљивим штетама. Видљива штета је она 
која је уочљива употребом свачије дужне пажње приликом са- 
мог преузимања односно одношења ствари с пријевоза. Штете 
које се пак могу утврдити након примитка робе с пријевоза 
само посебним прегледом су невидљиве штете. За невидљиве 
штете ЗПЦ тражи изричито да се приговор улаже писмено, нај- 
касније седгш дана од дана пр>едаје. Под предајом треба под- 
разумијевати вријеме када је приматељ истоварио или од тран- 
спортера преузео робу. Рок истиче, свакако, 24 сати задњег да- 
на. ЗПЦ изричито каже да само пропуштање улагања приговора 
у  предвиђеном року има за посл>едицу преклузију захтјева про- 
тив конкретног пријевозника ствари. Мишљења смо да би при- 
говор Morao бити замијењен судским утврђењем доказа. С г>ри- 
говором може .бити спојена и рекламација из чл. 111. ЗПЦ.

Надаље, пријевозник одговара за штету што настане због 
закс1шњења у предаји ствари приматељу само ако приматељ 
поднесе пријевознику захтјев за накнаду штете у  року од 15 
дана од дана кад му се ствар стави на располаган>е ради при- 
waiba (yen. чл. 87. ст. 3. ЗПЦ).

МшшБења смо да саму чињеницу закашњења увијек мора 
доказивати приматељ. Закашњењем могу настати ове штете: ште- 
те на ствари и даљње штете.’ И даљњу штету насталу закаш- 
њење.м мора увијек доказивати ималац права, јер  се ради о 
штетама, чије постојање пријевознику не може и не мора бити 
познато. Штете из основа закашњења, увијек су уговорне штете.

' Др Б. Јакаша: Коментар Закона о пријевозу у цестовном промету, 
Загреб, 1976, стр. 242. и д.

’ Сравни код: И. Ромштајн: О. с., нота 6, први рад, стр. 65. и д.
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Одмах Y почетку, ваља напоменути да у жељезничком при- 
јевозу ствари имамо посебан пргшни режим у погледу утврБи- 
вања штете. He примјељује се класични институт при1х>вора.

Ако пријевозник или носилгш права утврди или посумња 
да постоји дјеломичан губитак или оштећење ствари примл>ене 
на пријевоз, пријевозник је дужан одмах саставити записник о 
извиду и утврдити стање, a према потреби и тежину ствари, те 
узрок и висину штете ако је то могуће, наводећи и врнјеме кад 
се и уз које околности штета догодила (чл. 61. ст. 1. ЗПЖ).‘“

Прнјевозник издаје носиоцу права примјерак записника о 
извиду (ст. 2. чл. 61. ЗПЖ).

„Ако је то могуће, пријевозник је дужан губитак или ош- 
тећење ствари утврдити у присутности носиоца права, a  ако 
је norpe&io, и у присутносги једног или више вјештака или свје- 
дооса” (ст. 3).

He утврди ли се извидом учињеним на захтјев носиоца 
права никаква штета, или се утврди само штета коју је при- 
јевозник већ признао, носилац права мора накнадити настале 
трошкове (чл. 61. ст. 4. ЗПЖ).

Након цитирања одредбе чл. 61. ЗПЖ у вези с неким дру- 
гим одредбама ЗПЖ, морамо констатирати да у жел>езничком 
пријевозу има низ изнимака у пословним односима међу стран- 
кама. Тако приматељево право (носиочево право), неће престати 
без обзира на пропуст рокова, ако докаже да је пријевозник 
штету узркжовао намјерно или крајњом непажњом (усп. и чл. 
74. ЗПЖ).

Посебно су правно интер>есантни случајеви .дјеломичног” 
губитка или оштећења, од закашњења (прекорачења доставног 
рока). Кад је ријеч о дјеломичном губитку или оштећењу, не 
наступа преклузија ако се таква штета већ утврдила према чл. 
61. ЗПЖ (записник о извиду и сл.) прије него што носилац права 
је прнмио пошиљку или ако је сам пријевозник својом кривњом 
пропустио записнички утврдити штету.“ To би могло бити нпр. 
кад је пријевозник већ приликом предаје утврдио или је могао 
утврдити или посумњати да постоји дјеломични губитак или 
оштећење ствари примл>ених на пријевоз. „Прималац не губи 
право на накнаду штете, успркос околности што мањак на же- 
лезници није утврдио, ако докаже да за вријеме преузимања 
робе није било представника жељезнице, надлежног за утврђе- 
ње штете" (види јудикат ВПС Хрватске, Сл—1921/77. од 30. I 
1978).

Даљња изнимка је кад носилац права пригодом примања 
пошиљке не може опазити оштећење или дјеломични губитак

3. Проблвматика приговора у  жељезнинком пријевозу

“ ЗПЖ — Закон о уговорима о пријевозу у жељезничком промету 
(Сл. л. СФРЈ, бр. 2/74).

" Сравни код; Проф. др И. Грабовац: Значај приговора примаоца 
о оштећењу пошиљака у пријевозу ствари у југославенском праву, „Ин- 
форматор" бр. 3290/85, стр. 7. и д.
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ствари. Тада се носиоцу права даје .додатни” рок од седам 
дана да тражи записничко утврђивање стања ствари. Но тај 
захтјев мора упутити одмах након откривања конкретне штете. 
Наравно, мора се доказати чињеница да је та штета настала од 
примитка на пријевоз до издавања пошиљке.

Иако ЗПЖ  исцрпно нормира одговорност жељезничког при- 
јевознпка за ствари примљене за пријевоз путем товарног листа, 
у судској пракси се свакодневно изналазе разна врло интере- 
сантна рјешења и пресуде. Навест ћемо само неке судске ју- 
дикате.

„При рјешавању сиорова за накнаду штете због губитка 
или оштећења ствари у транспорту, ЗПЖ у односу на 3 0 0  по- 
јављује се као lex spedalis, па се спор има решити на основу 
тог закона као специјалног закона" (јудикат ВС Косова, ПЖ — 
—67/81. од 26. V II I1981).

„Кад се позива на одредбе чл. 71. ст. 2. З П Ж . . превози- 
лац је дужан да докаже да штету није пртузроковао намјерно 
или крајњом непажњом”. Мишљења смо a сходно мишљењу из 
претходне пресуде, да је пријевозник дужан доказати да је ула- 
гао дужну пажњу, али ако успије у том доказу, тај ће доказ 
имати за посљедицу ограничену одговорност жел>езничког при- 
јевозника јер у противном, за штету почињену квалифицираном 
кривњом у пријевозу, одговара се неограничено.^

„Кад се ради о потраживању из уговора о превозу робе 
Y жељезничком саобраћају, застарјелост се обуставл>а достав- 
љагвем писмене рекламације превозиоцу” (јудикат ВС Косова, 
ПЖ—231/81. од 7. XI 1981).

4. Приговори приматеља ствари у  зрачном пријевозу

Зрачни саобраћај је најмлађа саобраћајна грана. Данас се 
зрачни саобраћај нагло развија у свакој земљи, али је још уви- 
јек зрачни пријевоз робе знатно мањег значења него пријевоз 
робе у другам гранама саобраћаја. Y зрачном саобраћају много 
већн значај има пријевоз путника и систем одговорности за 
штете настале у пријевозу путника и пртл>аге у нас и у свијету 
врло је сложен.*^

YroBop о зрачном пријевозу ствари у нашем праву регу- 
лиран је Законом о обвезним и основним материјалноправним 
односима у зрачној пловидби (ЗОМОЗ).“ Y псхшовној пракси се 
у правилу за сваки уговор о зрачном пријевозу ствари састав-

Јудикат ВС Косова, Пж-261/82. од 22. XI 1982.
“ Сравни код: И. Ромштајн: О. с., нота 6, стр. 204. и д.
“ Види код: Др И. Ромштајн: 0  неким правним карактеристикама 

одговорнсх:ти пријевозника у домаћем и међународном зрачном пријевозу, 
Привредно-правни приручник, бр. 12/83, стр. 37. и д.

“ ЗОМОЗ је објављен у Сл. л. СФРЈ, бр. 22/77 и 12/85.
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л>а зрачни товарни лист (обични и пјхјносиви, ч л . 52. и 59. 
ЗОМОЗ), иако непостојање или неисправнскт товарног листа по 
нашем мишллњу не утиче на пуиоважност уговора о зрачном 
пријевозу ствари. „Уговором о пријевозу ствари зракопловом 
уговорни се пријевозник обвезује наручиоцу пријевоза да ће 
превести ствар зракопловом, a наручилац да ће платити прево- 
знину” (чл. 42. ЗОМОЗ). Неспорно је да пријевозник може у 
товарни лист ставити своје примједбе о ваи>ском стању ствари 
и амбалаже. Пријевозник је дужан предати ствар у мјесту од- 
редишта наведеном у уговору, товарном листу или пр>еносивом 
товарном листу или у мјесту које одр>еди особа овлаштепа да 
располаже стварју (усп. чл. 77. ст. 1. ЗОМОЗ).

Y зрачном пријевозу ствари институт приговора такођер 
је регулиран, овисно о томе да ли је у питању оштећење или 
закашњење у агенди предаје ствари.

„Ако прнмалац ствари не стави писмени приговор због ош- 
тећења ствари одмах при преузимању, претпоставља се да .му 
је ствар предана у стању у  каквом је при.мл>ена на пријевоз 
односно онако како је наведено у товарном листу.

Ако се оштећење није могло опазити у тренутку преузи- 
мања, прилЈалац мора ставити пријевознику приговор непоср>ед- 
но након што оштећење открије, a најкасније у року од 14 
дана од дана преузиман>а ствари”. (чл. 78. ЗОМОЗ).

Ст. 1. споменутог чл. ЗОМОЗ односи се на приговор (про- 
тест) у вези оштећења ствари, и не може га се примјенити на 
изра:^ „губитак” f>o6e (ствари). Приговор се мора уложити одмах 
код преузимања конкрегне ствари с пријевоза, тј. док представ- 
ник траншортера може контролирати стање, количину и врсту 
ствари коју предаје приматељу. Неспорно је да приматеЈв такав 
приговор мора увијек и најкасније уложити када дође у кон- 
кретпу детенцију ствари узету с пријевоза. Мањак би могао по 
нашем мишљењу протестирати тек пошто је ствари у цијелости 
преузео, јер ће се тек тада и моћи знати да ли се ради о мањку.

У ст. 2. се ради о тзв. невидљивим штетама и via facti је 
јасно да се од приматеља не може тражити да протестира не- 
видљиву штету одмах код преузимања ствари. Прималац ће у 
тим случајевима ставити приговор након што оштећење „откри- 
је", a најкасније у року од 14 дана од дана преузимања ствари.

Ако је до штете дошло због закашњења с предајом ствари 
прнматељ мора ставити писмени приговор у року од 21 дана 
од дапа кад му је ствар предана (чл. 79. ЗОМОЗ).

И зрачно право познаје ситуацију, те ако писмени приго- 
вор пр11матељ ствари није ставио у року описаним као rope, 
пријевозиик ће ипак бити одговоран за насталу штету, ако је 
до штете дошло квалифицираном кривњом зрачног пријевозни- 
ка или особа које су по н>егову налогу радиле за њега у извр- 
шењу пријевоза ствари (чл. 80. ЗОМОЗ). Квалифицирану кривњу 
доказује приматељ ствари.
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Институт пршговора постоји и у поморској и у унутраш- 
њој пловидби, a што ће бити видљиво из цитираних одредби 
Закопа о поморској и унутрашњој пловидби (30ПУП).*‘ Угово- 
ром о пријевозу ствари бродар се обвезује превести ствари бро- 
дом, a наручилац пријевоза — платити возарину (усп. чл. <142. 
ЗОПУП). У поморској пловидби бродар преузима терет испод 
чекрка a у унутарњој пловидби укрцавање на брод обавља кр- 
цатељ осим бродова линијске пловидбе код којих бродар преу- 
зима терет испод чекрка. Количина терета која се предаје на 
пријевоз може се утврдити бројем комада, тежином или обуј- 
мом. У случају сумње количина терета одређује се мјером која 
је уобичајена у луци односно пристаништу укрцавања.

„Ако прималац терета не стави писмени приговор због ош- 
тећења или мањка терета одмах при преузимању, претпоставља 
се, док прималац не докаже супротно, да му је терет предан 
онако како је назначен у теретници односно товарном листу, 
или ако пријевозна исправа није издана — онако како је прим- 
л>ен на пријевоз” (чл. 541. ст. 1. ЗОПУП).'’

Тражи се писмени облик приговора (прнЈтеста), али нема 
посебних захтјева нити се конкретизира писмена форма приго- 
вора. Приговор, наравно, мора бити довољно одређен. Ако ош- 
тећење или мањак нису видљиви, приматељ може ставити при- 
говор у року од три дана од дана преузимања терета. У случају 
да су бродар и приматељ при искрцавању и предаји терета за- 
једнички писмено утврдили да постоји оштећење или мањак 
терета није потребно ставл>ати приговор (ст. 4. чл. 541. ЗОПУП). 
Интересантно је напоменути да сваки споразум склопљен суп- 
рк)тно одредби чл. 541. ЗОПУП на штету корисника пријевоза 
нема правног учинка, јер се ради о когентној норми, у корист 
корисника пријевоза.

„Кад се ради о вeликIL\I количинама превезене робе, a роба 
је у расутом стању, мањак терета је по правилу, врло тешко 
утврдити, због чега ваља узети да мањак није видљив, па ири- 
малац терета може приговор (прк)тесг) подићи у року од три 
даиа по преузимању терета" (јудикат Вишег привредног суда 
Хрватске, Сл— 1878/77. од 13. VI 1978).

„Да би протест био вал>ан, мора бити одређен, тј. у њему 
морају бити наведени подаци о броју и датуму теретгшце, те 
о ознакама и количини оштећених колета и утврђеном мањку 
у њима. Бројачки листићи и извјештај о искрцаном терету не 
сматрају се вал>аним протестом" (јудикат Вишег привредног су- 
да Хрватске, III—Сл—889/75—2. од 14. V 1975).

5. Институти приговора у поморској и унутрашњој пловидби

“ ЗОПУП је објављен у Сл. л. СФРЈ, бр. 22/77, 13/82, и 30/85.
" Појам теретница и товарни лист види код: Др И. Ромштајн: О 

неким правним карактеристикама пријевозних исправа за пријевоз тереза 
у унутрашњој пловидби, Привредно-правни приручник, бр. 5/83, стр. 51. ид.
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„Протест je ваљан ако садржава број теретнице, ознаке 
терета и мањак по количини који се показао на крају искр- 
цаја" (јудикат Вишег привредног суда СРХ, III—Сл—1551/76—2 
од 29. VI 1976).

Штету проузроковану закашњењем у предаји терета, која 
не представља мањак или оштећење терета, мора доказати при- 
мател> (усп. чл. 543. ЗОПУП). Ако бродар не може предати терет 
примател>у из оправданих разлога, па га преда на чување јавном 
складншту или другој скоби, одговарао би само за њихов избор.

Чшвеницу мањка тер>ета утврђује суд на темељу доказног 
материјала по свом слободном увјеЈ>ењу (јудикат Вишег прив- 
редног суда СРХ, III—С л^92 /7В —2. од 2. VI 1978).

Неулагање протеста бродару нема за посљедицу губитак пра- 
ва приматеља терета према бродару. Оно само инвертира терет 
доказивања тако да се само претпоставља да је бродар предао 
терет, у складу с увјетима из теретнице, товарног листа, зна- 
чи да је на приматеља терета „прешла” дужност да бродару 
доказује да је: било и колико је било мањка и оштећења те- 
рета преданог с пријевоза (сравни јудикат Врховног суда СРХ, 
Гзз—75/'80. од 17. III 1981, затим Гзз—76/'80. од 25. VI 1981, 
Гзз—77/80. од 5. III 1981).'*

Умјесто закључка

Према правилима обвезног права, као и према правили.ма 
саобраћајног права, пријевозник (возар) одговара за губитак нли 
оштећење пошиљке које би се догодило од часа преузимања до 
њезине предаје, a што слиједи из одредаба чл. 671. 3 0 0 , чл. 92. 
ЗПЦ, чл. 65. ЗПЖ, чл. 85. ЗОМОЗ и чл. 550. ЗОПУП. Одговара 
и за закашњење у предаји ствари (терета). Будући да је пос- 
л>едица оштећења пошиљке штета коју треба да сноси прије- 
возник (возар), или онај чија је конкрегна пошиљка, морају 
се у односима пријевоза подузимати радње чија је сврха заш- 
тите интереса свих судионика у промету и у пасловном односу.

Једна од тих радњи јест улагање приговора (протеста) при- 
јевознику од стране примател>а ствари. Приговором се настоји 
у оквиру законских одредаба у саобраћајном праву утврдити да 
пријевозник (возар) није предао ствари у онаквом стању које 
одговара пр>еузетој обвези из уговора о пријевозу ствари (те- 
рета). ЦшБ овог написа је био да укаже на сличности и разлике 
института приговора при.\1ателЈа о оштећењу пошиљке у односи- 
ма пријевоза ствари у југославенском праву. Изнијели смо што 
о томе мисли и наша судска пракса.

Y саобраћајном праву у  нас су гледе института приговора, 
донесени прописи који у том погледу прилично строго, од гране 
до гране пријевоза, формалистички рјешавају ту правну про-

“ Сравни код: Проф. др И. Грабовац: О. с., стр. 8.
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блематику. Споменуте одредбе 3 0 0 , као lex generalis су пуно 
еластичније у том погледу, у односу на цитирана правила сао- 
браћајног права (lex specialis).

О испуњењу свих потрепштина везаних за институт проте- 
ста приматеља према пријевознику, овиси касније и могућност 
остварења права и терет доказивања за обештећење. Изнијели 
смо основне карактеристике института приговора за све гране 
саобраћаја у компарацији не само међу саобраћајним гранама 
у пријевозу ствари, него и у компарацији с пр>авилима lex gene
ralis — с правилима Закона о обвезним односима.

Сврха рада је била да се упозоре пословни партнери у 
пријевозу ствари да је институт приговора потребно прихватити 
у свакодневној псххловној пракси у складу с начелом савјес- 
ности и поштења, јер се тако у циљу правне сигурносга у крат- 
ким (преклузивним) ркжовима присиљава приматељ ствари да 
се не би „ослањао” на некаква: накнадна, будућа доказива1ва 
штете, јер тиме би отежавао и своју и пријевозникову ситуа- 
цију. Кад је у питању „расути терет” норме су еластичније (нпр. 
ЗОПУП), тј. судска пракса их мало „омекшава”.

Приговор (протест) има у саобраћајном праву и значење 
неке врсти вансудског писменог захтјева међу уговорним стра- 
нама, покушај вансудског поравнања гледе конкретно настале 
штете у пријевозу ствари те се на такав начин избјегава пар- 
ничење са свима сагледивим и несагледивим правним посл>еди- 
цама, које из тога могу произаћи. Y правилу приговор (протест) 
је увијек обавезан па ако пријевозник у законским ркЈковима 
не исплати тражену штету носилац права ће подношење<м тужбе 
тражити исплату штете путем стварно и мјесно надлежног суда.
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К о с т а  М. М е с а р о в и ћ  
адвокат у Београду

ЗАСТАРЕЛОСТ ЗАХТЕВА ПО OCHOBY МЕНИЦЕ И ЧЕКА

Поред Закона о облигационим однсжима који је застаре- 
лост потраживања регулисао у области облигационих односа, 
овај институт је предвиђен и у посебним одредбама неких дру- 
гих Закона као lex speciaMs.

Застарелост као правни институт предвиђен је и у нашим 
Законима о меници и чеку који су ову материју својим одр>ед- 
бама нормирали на посебан начин.

Питање застарелости менично правних захтева наш Закон 
о меници као lex speciaKs р>егулише у члановима 78. до 84. По 
овим прописима, у законом одређеном року настаје гашен>е ме- 
нично правног однска услед невршенл права која на основу 
тог одиоса припадају меничном повериоцу. Ова застарелост не 
до.звољава да менични поверилац одуговлачи у недоглед са ос- 
тварива1Бем својих права и у извесној мери ублажује менично 
правну строгост у односу на дужника. Y том се цшву заста- 
релост предвиђена у Закону о меници одликује краткоћом р>о 
кова.

Рок застарелости одређен је зависно од тога против којег 
је меничног дужника требало да буде истакнут менично правнв 
захтев. Y вези са тим постоје три различита ркжа застарелости.

1) По члану 78. став 1. Закона о меници сви менично прав- 
ни захтеви против акцептанта застаревају за три године рачу- 
најући од доспелости. Y овај се рок рачуна први следећи дан 
после доспелости. Ако се ради о трасираној меници по виђењу 
или на одређено време по виђењу, овај рок почиње да тече 
од истека рока за подношење менице. Ако би псх:ледљи дан 
рока био недеља или празник, када се не ради, као последњи дан 
за истицање менично правног захтева био би претходни радни 
дан.

2) По ставу 2. члана 78. Закона о меници менично правни 
захтеви имаоца менице против индосаната и против трасгшта
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застаревају за годину дана, рачунајући од дана благовремено 
подигнутог протеста, a ако се у меници налази одредба „без 
трошкова", онда од доспелости. И у овом случају као и код 
менпчпо правног захтева пр>ема акцептанту у ток рока заста- 
релости, не рачуна се дан подизања пркЈтеста, односно дан д о  
спелости менице ако је клаузулом „без трошкова" ималац ме- 
нице ослобођен од обавезе подизања протеста, па ркж застаре- 
лости почиње да тече од првог дана после протеста односно 
после доспелости.

3) По ставу 3. члана 78. Закона о меници менично правни 
захтеви индсх:аната једних против других и против трасанта за- 
старевају за шест месеци, рачунајући од дана када је индосант 
меншду искупио или од дана када је ггротив њега код суда 
поступљено. Y оваквим случајевима индосанти као регресни 
дужниди имају право захтева само према својим претходницнма 
у меничном низу.

Уколико индосант пропусти да у застарном рнзку од utecT 
месецм према другим претходним индосантима или трасанту по- 
ставп менично правни захтев, он ће моћи такав захтев да по- 
стави према акцептанту као главном дужнику по меници уко- 
лико и у односу на њега није п{х>текао трогодишњи рок заста- 
релости.

Камате унете у меничну своту застаревају у истом року у 
KOiMe застарева и главни дуг — менична свота и у застарним ро- 
коБима предвиђеним у члану 78. Закона о меници.

Прекид застарелости. — Као и Закон о облигациопим од- 
носима, Закон о меници у члану 79. одређује да се застарелост 
код меннчно правног захтева прекида подношењем тужбе суду. 
Са тужбом се изједначују: пријаве меничног потраживања у 
стечају, остваривање менично правног захтева у току парнице, 
позивање у заштиту, извештај којнм тужени с^авештава свог 
претходника да је против њега подигнута регресна тужба.

Y случају пријаве меничног потраживања у стечајну масу 
неког од регресних дужника постиже се у погледу прекида .за- 
стаЈрелости исто правно дејство као и тужбом суду.

Ималац менице овлашћен је да поднесе тужбу према сви- 
ма меничним дужницима; искупитељ менице према својим прет- 
ходницима у меничном низу и према акцептанту; трасант према 
акцептанту. Ималац менице се може са својим менично прав- 
ним захтевом појавити у парници са противтужбом.

Меиично правни захтев се може остваривати у току пар- 
нице и компензацијом.

Прекинута застарелост према члану 80 Закона о меници 
почиње поново да тече; 1) у случају подношења тужбе и у слу- 
чају остваривања захтева у току парнице, од дана г10след1Бе 
парничне радње, ако се ни у једном ни у другом случају па{> 
ница не настави; 2) у случају пријаве у стечају односно при- 
нудној ликвидацији од дана завршетка стечајног поступка, a 
у случају када се у стечају односно принудној ликвидацији ос-
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пори пријављена тражбина од дана оспорења; 3) у случају по- 
знваЈБа у заштиту и извештавању о поднетој тужби од дана 
када се парница правоснажно заврши.

Застој застарелости. — Y члану 81. Закона о меницн пред- 
виђен је застој (обустава тока) застарелости, па застарелост не 
тече, док траје спреченост. Наиме, ако је поверилац у току по- 
следња три месеца пре истека рока застарелости услед прес- 
танка рада суда у рату или услед војне вежбе или више силе, 
био спречен у  остваривању својих меничних права, застарелост 
не тече д<ж траје та спреченост. Кад престану све препреке, 
застарглост се не може завршити пре истека тридесет дана, уко  
лико би њен рок насупио пре тога времена. A у члану 82 истог 
Закона предвиђено је да ако парнично неспособно лице ма у 
ком тренутку последња три месеца застарелости, нема заступ- 
ника, онда се застарелост која против њега тече не можа за- 
вршити пре протека три месеца од тренутка када је то лице 
постало парнично способно или је добило заступника.

To исго важи и за случај да заступник изгуби парничну 
способност или да између њега и парнично неспособног лица 
постоји сукоб интереса у погледу подигнуте тужбе или тужбе 
која би се имала подићи. Застарелост меничног потражива1Ба 
које чини део неке заоставштине или пада на терет какве зао- 
ставштине не може се завршити пре протека шест месеци ^шкон 
смрти оставиочеве.

И прекид и застој (обустава тока) застарелости дејствују, 
према члану 83. Закона о меници, cćimo према ономе коме је 
настао узрок за прекид односно обуставу. Узроци прекида и 
обуставе застарелости иностраног права дејствују у смнслу Ha
mer Закона о меници само ако одговарају узроцима наведеним 
у одредбама чл. 79—83. Закона о меници (чл. 84).

Неоправдано обогаћење. — Закон о меници у чл. 85. са- 
држи веома значајну одредбу којом се омогућава заштита имао- 
ца менице од неоправданог обогаћења меничних дужника због 
Hacrynaiba застарелости менично правног захтева имаоца менице.

Наиме, према овој одредби, трасант, акцептанти и индо- 
сант, чије су се меничне обавезе угасиле услед застарелости 
или услед тога што су пропуштена чињења тфописана ради одр- 
жавања меничног права, одговарају имаоцу менице, ако су се иа 
његову штету неоправдано обогатили. Остали менични обвезници 
ослобођени су ове одговорности. Имовинско правни захтев који 
се заснива на одговорности због неоправданог обогаћења може се 
остварити и на основу судске одлуке о амортизацији нестале 
менице. Одговорност з ^ г  неоправданог обогаћења застарева за 
три годпне. Y свему осталом на ову застарелост примењују се 
одредбе Закона о облигаш1оним односима о застарелости iio- 
траживања.

Према овој одредби право на подизање тужбе прнпада 
оном имаоцу менице у чијој се својини меница налазила у вре-
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ме када је наступио рок за застарелост менично правног захте- 
ва према лицима која су се неоправдано обогатила. Суд ће у 
сваком конкретном случају испитати и утврдити да ли су се 
несправдано обогатили сви тужени или само један од п>их (а 
то је најчешће акцептант на меници, пошто он, по правилу ак- 
цептира меницу, пошто је примио покриће).

Заспарелост захтева no закону о чеку. — Закон о чеку, 
као специјални закон, предвиђа псх;ебан рок застарелости имао- 
ца чека према трасанту и индосанту. С обзиром да чек служи 
искључиво као платежно средство, то су и рокови застарелости 
краћи од рокова застаре права и обавезе из менице.

Закон о  чеку је у члану 21. ст. 1. прописао да је рок за- 
старелости чвка према тр>асанту и индосантима шест месеци (а 
не годину дана, као код менице). Овај рок почиње да тече од 
протека рока одређеног за презентирање чека за исплату.

Протеком рока застарелости, ималац чека губи регресна 
права према свим регресним дужницима.

Регресни захтеви задн>ег имаоца чека застаревају за шест 
месеци, рачунајући од истека рока за презентацију чека на ис- 
плату. Регресни захтеви индосаната једних против других, као 
и против трасанта такође застаревају за шест месеци, рачуна- 
јући од дана када је индосант као овлашћен регресни дужник 
искупно чек или од дана када је против њега покренут судски 
поступак (чл. 21 став 2 Закона о чеку).

Ако регресни дужник буде тужен, он је дужан да своју 
регресну тужбу (против лица која њему одговарају) подигае 
у року од шест месеци од дана када је регресни поступак про- 
тив iBera поведен (када је против њега код суда посту1Ш.ено), 
па макар у време подизања његове тужбе поступак против њега 
и не био завршен. Y том случају он тужбом тражи оно на шта 
ће бити осуђен да плати.

Иначе, према члану 23. тач. 11. и 12. Закона о чеку, на 
чех се сходно Јњеговој природи, у погледу застарелости при- 
мењују одредбе чл. 79. до 84. Закона о меници (у погледу уз- 
рока на прекид застарелости, у погледу новог тока застарелости 
после протека узрока који су довели до прекида, као и у ио- 
гледу обуставе застарелости и сукоба закона по питању заста- 
релости) и члан 85. о неправедном обогаћењу, са изузетком про 
писа о акцептанту, али само ако нема места тужби из члана 
22. ст. 2. Закона о чеку.
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К Р И Т И К А  П Р А В Н Е  П Р А К С Е

ПОВРЕДЕ ПРАВА ОКРИВЉЕНОГ Y ПРЕТХОДНОМ ПОСТУПКУ

Комисија за прописе и правну праксу Адвокатске коморе 
Војводине на својој пркЈШиреној седници од 8. децембра 1988. 
године у<^војила је закључке којима се правосудним органима 
указује на карактеристичне примере незаконите и неправилне 
примене одредаба Закона о кривичном поступку, који се тичу 
права окривљених и бранилаца у кривичном поступку.

Ови примери су;

I) Разговор и дописивање окривљеног са браниоцем (чл. 
74 ЗКП). — У пракси Вишег суда у Новом Саду пре више од 
једне деценије одредба чл. 74 став 2 ЗКП протумачена је тако 
да се у току истраге разговор окривљеног који је у притвору 
са браниоцем може водити само у присуству истражног судије 
или овлашћених радника унутрашњих послова. У пракси раз- 
говор се не може водити без присуства овлашћених радника 
СУП-а. С.матртмо да је ова пракса незаконита, јер по нашем 
мишљењу „одређено службено лице” у смислу чл. 74 ст. 2 ЗКП 
може бити само службеник суда или радник Управе затвора. 
Ово гледиште заступа и др Бранко Петрић у свом Коментару 
ЗКП, a TO је и општеусвојено мишл>ење правне теорије и став 
судске праксе безмало у свим судовима у зе.мл>и. Jep, кад За- 
кон о кривичном поступку мисли на раднике унутрашњих по- 
слова, то се увек noMHfbe изричито. Под појмом „одређено слуис- 
бено лице" подразумева се радник коме је по редовном току 
ствари истражни судија наредбодавац, a то су радници Суда 
или судског затвора. Присуство овлашћених радника СУП-а у 
току истраге свим разговорима између окривлЈСног и браниоца 
уз иначе бројне информативне разговоре са окривл>еним пре и 
после Tora, ствара у очима окривЈБеног криву пр>едставу и по- 
мисао да је овлашћени радник унутрашњих послова који води 
његов случај „господар ситуације” у предходном пост\пку јер 
је непрестано у кругу кретања окривљеног. Ово утолико више
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што Y пракси истог суда овлашћени органи унутрашњих посло- 
ва често присуствују и првом испитивању окривл>еног код ис- 
тражног судије иако то није у складу са карактер10м истраге, 
a коси се и са одредбама чл. 168 ЗКП.

Има случајева да се и после завршене истраге цензурише 
сва преписка између окривљеног и браниоца, што је противно 
одредби чл. 74 став 3 ЗКП. Jep, no одредби чл. 74 ст. 3 после 
завршене истраге окривљеном се не може забранити да се сло- 
бодно и без надзора дописује и разговара са својим браниоцем. 
Ова незаконита пракса уочена је у поступању судија Вишег суда 
у Новом Саду и у неким другим судовима у Војводини (па при- 
мер К. 54/88 Виши суд Нови Сад и К—72/88 ОСНС). Овим пос- 
тупцима грубо се крше права окривљеног и повређује тајност 
прегшске између окривл>еног и његовог браниоца што има и 
кривичноправна обележја (чл. 72 КЗ Србије). Постоје озбиљна 
упозорења окривљених и неке друге индиције да се у затвори- 
ма неовлашћено и тајно прислушкују разговори које окривлл- 
ни воде са својим браниоцем. С обзиром на то да би такво 
прислушкивање имало сва обележја кривичног дела из чл. 70 
КЗ Србије, предлажемо да се образује комисија Покрајинског 
секретарнјата за правосуђе која би проверила ове сумње струч- 
ном контролом у CBHM затворима у Војводини.

Од пре неколико година, у затворима у Новом Саду и 
Сремској Митровици и неким другим затворима, разговор из- 
међу окривљеног и браниоца води се кроз преграду од дебелог 
стакла местимично избушеног или кроз густу челичну жицу. 
Овим препрекама омета се нормална људска комуникацнја и 
вређа се личност окривљеног и његових бранилаца. Више не 
постоје оптимални услови за пружање стручне помоћи окрив- 
љеном од стране браниоца кога су ангажовали. Jep, овнм стак- 
леним или металшш преградама и баријергша онемогућено је да 
окривл>ени заједно са браниоцем прегледа и разматра судски 
спис, налазе вештака, цртеже и скице саобраћајне незгоде или 
фотографије, a ни окривљени није у прилици да своју одбрану 
прикалсе браниЛцу графичким приказом, цртежом и сл. Сусрет 
између окривљеног и браниоца без руковања лишен је људске 
топлине и подршке, a разговор кроз стаклено-жичане баријере 
тече усилјСно и неприродно уз повишен глас да би саговор- 
ници могли разумети. Све је то непотребно понижење окрив- 
љвног и бранилаца, a отежава браниоцу задатак који пр>офесио- 
нално обавлл.

По одредби чл. 201 ст. 1 ЗКП при издржавању прптвора 
не сме се вређати личност и људско достојанство окривл>еног. 
Према притворенику могу се примењивати само ограничења ко- 
ја  су потребна да се спречи бегство и договор који би могао 
бити штетан за успешно вођење поступка (чл. 201 ст. 2 ЗКП). 
Несхватљиво је откуда у  овим годинама припрема за велики 
јубилеј 40 година Опште декларације OYH о правима човека 
такав талас „новаторских амбиција” којима се сужавају права 
окривл>ених у затвору или вређа њихова личност и људско до-
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стојанство. Тако на пример, иако у судским зградама постоје 
спореднн службени улази, окривљени се и даље стражарно 
спроводе са лисицама на рукама кроз главни улаз у Суд н про- 
лазе кроз шпалир радозналих грађана док не уђу у судницу.

II) Прекоранење овлашћења у  примени нл. 151 ЗКП. — 
Извођење притвореника из судског затвора и одвоВење у про- 
сторије СУП-а ради обављања информативних разговора може 
се обавЈвати само уз присуство истражиог судије. Y против- 
ном, окривл>ени би via facti из судског затвора поново пре- 
шао у притвор органа унутрашњих послова, што .чакои ие 
дозвоЈЂава, јер би се на тај начин изиграле когентне од- 
редбе о дужини трајања притвора у кругу овлашћеља ор- 
гана унутрашњих послова. Но, упркос томе одредбе чл. 151 
став 5 ЗКП примењују се незаконито и овлашћења радника 
унутрашњих послова користе се преко законског обима и пр>о 
тивно циљу ради кога су установЈБСна. Jep овлашћена лица СУП-а 
не прикупљају обавештења „ради откривања других кривичиих 
дела истог лица, његових саучесника или кривичних дела других 
учинкчаца” (чл. 151 став 5 ЗКП), него једноставно преузимају 
улогу Суда, изводе притворенике из судског затвора и одводе 
их у зграду СУП-а и даноноћно саслушавају, суочавају са са- 
окривЈвенима и сведоцима и изводе и друге процесне радње 
које треба да обави истражни судија.

Противно императивним одредбама ЗКП често у пракси 
теку упоредо две истраге и то:

а) легална истрага коју води истражни судија и
б) неформална „истрага” и стога нелегална, али жустра и 

исцрпнија од праве, коју воде овлашћени радници органа унут- 
рашњих псхдхова, тако што пре и псх:ле сваке процесне радње 
код истражног судије, изводе из притвора окривљене и приводе 
сведоке и исхштују их и суочавају. To у суштини значи да се 
процесне радње које обавл>а истражии судија de facto појав- 
љују као репризе неформалних радњи већ изведених у просто- 
ријама СУП-а. У кривичним предметима К—184/87 ОССМ, К— 
33/87 ВССМ и К—72/88 ОСНС ове „паралелне истраге" органа 
СУП-а биле су таквог обима и интензитета да је то изазвало 
оправдане реакције окривљеника и бранилаца и имало и ширег 
одјека у јавности. Дешавало се да окривл>ени буде и по 37 
пута извођен из притвора и информативно испитиван и суоча- 
ван са сведоцима у просторијама СУП-а (К—33/87 ВССМ).

Таквим честпм и широким акцијама органа унутрашљих 
послова у току претходног поступка, који не престају ни кас- 
није у стадијуму главног претреса, потискује се истражни су- 
дија у други план и претвара се у пасивног субјекта кривичног 
поступка, чији главни посао преузимају други органи и ства- 
рају се ситуације које су изван одредаба Закона о кривичном 
поступку.
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Информативни разговори у СУП-у често се воде ноћу или 
теку внше дана непрекидно уз смену испитивача по тзв, конве- 
јер систему што доводи до психо-физичког исцрпљивања испи- 
таника. To има непосредног или посредног утицаја на садржину 
исказа окривљених и сведока. После дугах конвејер испитива- 
ња испитаник постаје безвољно створење и „заморче” које је 
подложно свим сугестијама испитивача, па и давању лажних 
признања или лажном терећењу невиних лица.

О обавл>еним информативним разговорима и изво15ењима 
окривљеног ван просторија судског затвора не воде се уредне 
евиденције или се на захтев суда не доставл>ају тражени из- 
вештаји, иако би подаци о броју таквих разговора, времену кад 
су вођени и дужини трајања могли бити значајни за оцену 
исказа окривљених и сведока нарочито у случају кад постоје 
различите верзије њихових исказа, које се могу објаснити и 
психичким и физичким притисцима који обично прате ове ин- 
формативне разговоре.

Ово су само неки актуелни примери повреде права окрив- 
л>ених у претходном поступку, које су адвокати уочили и за- 
бележили из праксе судова у Војводини. Сматрамо да би тре- 
бало предузети енергичне мере да се повређена и нарушена 
права окривл>ених свуда интегрално успоставе, као и да се за- 
штити личност и људско достојанство окривљених који се ка- 
лазе у притвору. За постизање овог циља први предуслов је 
доследно и стриктно поштовање слова и духа закона, откла- 
њање свих девијантних појава и враћање правне праксе у окви- 
ре и колосек Закона о кривичном поступку.

За Комисију за прописе и 
правну праксу АК Војводине

Д р Александар Маркићевић
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Р Е Д О В Н А  Г О Д И Ш Њ А С К У П Ш Т И Н А

У Новом Саду 17. X II 1988. гонине одржана редовна годишња 
Скутштина Адвокатске коморе Војводине

ИЗАБРАН НОВИ УПРАВНИ ОДБОР —
СТЕВАН РОНЧЕВИБ НОВИ ПРЕДСЕДНИК

У Новом Саду, у просторијама АКВ, 17. децембра 1988. године одржа- 
на је редовна годишња Скупштина Авокатске коморе Војводине, која је 
била и изборна.

Након истека трогодишњег мандата, одато је признање досадашњем 
Управном одбору на челу са председником Боривојем Јекићем и осталим 
органима Коморе, који су у протеклом периоду, по општој оцени, оправ- 
дали поверење и постигли значајне резултате у свом раду.

Пре приступања изборима, Скупштина је усвојила извештај о раду 
Управног одбора Адвокатске коморе Војводине за период од 7. децембра 
1985. године до 17. децембра 1988. године и донела одлуку о давању ра.> 
решнице свим органима Коморе.

Извештај о раду Управног одбора АКВ за протекли период поднео 
је Боривој Јекић, председник Управног одбора, који је Скупштина једно- 
гласно прихватила.

Избори за нове органе Коморе били су финале широке и демократ- 
ске расправе у свим општинским организација.ма, на којима су гфедла- 
гани кандидати.

На крају рада Скупштине, председавајући радног председништва, 
Борђе Вебер, адвокат у Новом Саду, саопштио је да је изабран нови 
Упргшни одбор, на чијем челу се налази Стеван Рончевић, адвокат у 
Новом Саду, a да су за потпредседнике Управног одбора изабрани Аћи- 
мовић Слободан, адвокат у Сремској Митровици, Варади Имре, адвокат 
у Зрењанину, и Вујков Фрања, адвокат у Суботици.

У раду Скупштине, поред великог броја војвођанских адвоката, 
узели су учешће, као гости и: Јовановић Немања, потпредседник Изврш- 
ног већа Скупштине САПВ, Анђелко Којичић, покрајински секретар за 
правосуђе и општу управу, др Стеван Шогоров, председник Савеза удру- 
жења правника Војводине, Стеван Гарабандић, шеф Покрајинског прото 
кола, проф. др Бранко Петрић, члан Савета покрајине, проф. др Тибор 
Варади, члан Академије наука Војводине, Живко Будимчевић, судија

39



Врховног суда Војводине, др Светислав Радовановић, секр>етар Савеза 
удружења правника Војводине, др Лајчо Клајн, главни и одговорни уред- 
ник часописа П раво, проф. др Миливој Ковачевић, редовни гфофесор 
Правног факултета у Новом Саду, као и многи други.

Скупштина је донела следеће одлуке:

1. Једногласно је усвојен предложени дневни ред Скупштине, уз 
измену да се разматрање тачке „Усвајање измена Статута АК Војводине” 
одложи за наредну Скупштину.

2. Записник ванредне Скупштине АКВ од 15. 10. 1988. године једно 
гласно је усвојен.

3. Једногласно је усвојен извештај председника YO о раду свих 
органа Коморе у трнзгодишњем мандату.

4. Утврђена је обавеза сваког адвоката члана АКВ да уплати износ 
од најмање 50.000.— динара на име помоћи пострадалом становништву 
у Јерменији.

5. Скупштина је дала разЈЈСшницу свим досадашњим органима Ко-
море.

6. Након гласања, председник изборне Комисије Душан Будишин 
известио је Скупштину о р>езултатима избора.

Новоизабрани органи Коморе су:

Председник Управног одбора 

I СТЕВАН РОНЧЕВИН, Нови Сад

Потпредседници Управног одбора

I АНИМОВИН СЛОБОДАН, Сремска Митровица 
II ВАРАДИ ИМРЕ, Зрењанин 

III ВУЈКОВ ФРАЊО, Суботица

Чланови Управног одбора

I ГРЧКИ АЛЕКСАНДАР, Мол 
II КУРЧИН ДУШАН, Панчево

III ВУЧЕВИН ЗОРАН, Нови Сад
IV ГРАБОВАЧКИ БОРИВОЈ, Инђија 
V ПРИМОВИН ЖИВКО, Темерин

VI ЈАКОВЉЕВИН БРАНИСЛАВ, Панчево 
VII ЈЕЛОВАЦ НИКОЛА, Сомбор 

VIII МАРИК ЈОВАНКА, Нови Сад 
IX ВЕБЕР БОРБЕ, Нови Сад 
X СЕКЕЉ ЈОВАН, ЗјЈењанин
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Дисциплински тужилац 

I КНЕЖЕВИИ СЛОБОДЛН, Нови Сад

Заменици дисцшшинског тужиоца

I СТАНИБ ДУШАН, Зрењанин 
II УЗЕЛАЦ ХЕЛЕНА, Нови Сад

Председник Дисциплинског суда 

I ДОБРОСАВЉЕВ СВЕТОЗАР, Нови Сад

Заменик председника Дисциплинског суда 

I ТОМАСОВИН МИРЈАНА, Суботица

Члаиови Дисцишшнског суда

I МИХАЈЛОВИК ЈОВАН, Зрењанин 
II ФИЛИПОВИП МИЛКА, Суботнца

III ГУТЕША ЛАЗАР, Вршац
IV ХОРВАТ Др АГНЕШ, Суботица
V ЈОВАНОВИН Р. МИХАЈЛО, Рума 

VI МАТИН БОРБЕ, Зрењанин 
VII НОВАЧИЕ АНТУН, Стара Пазова 

VIII ПЕРДУХ АЛЕКСАНДАР, Нови Сад
IX РАПАЈИБ МИРКО, Нови Сад
X СТРОЈИН СИМА, Ковачиада
XI СЕКУЛИН МИОДРАГ, Сомбор 

XII ВУКИЧЕВИЕ РАДИВОЈ, Сомбор

Председник Вишег дисциплинског суда 

I ТРУХАР ВЛАДИМИР, Сремска Митровица

Заменик председника Вишег дисциплинског суда 

I РАДОЈЧИН ЛАЗАР, Нови Сад

Чланови Вишег дисциплинског суда

I ДУЛИЕ РУЖА, Суботица 
II БУКАНОВИН ВАСИЛИЈЕ, Кула

III ФИЛИПОВИБ МИРОСЛАВ, Инђија
IV ГРУЈИН ДУШАН, Зрењанин
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V ЈОВАНОВИН BYPA, Ковин 
VI КАЛИШКИ BACA, Панчево 

VII ЛАПАДАТ ЛИВИУС, Зрењагага 
VIII МАРКОВИНОВИЕ ЗВОНКО, Сомбор 

IX МИЛИБ. ВЛАДИМИР, Сремска Митровица 
X ТОТ ЛАСЛО, Суботица

Прсдседник Комисије за преглед финанснјског пословања 

I БОШЊАК БУРО, Сомбор

Чланови Комисије за преглед финансијског пословања

I БАБИБ ДАНИЛО, Зршванин 
II УЗЕЛАЦ ВЕРА, Футог

Заменици чланова Комисије за пр>еглед финансијског пословања

I МАРИНКОВИБ МАЈА, Сремска Митровица 
II ШАЛАИ ТИБОР, Чантавир
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П Р А В Н A П Р А К С А

К Р И В И Ч Н О  ПР АВО 

КЛЕВЕТА — чл. 84. КЗ.М
За постојање кривичног дела кле- 

вете довољно је да код изиршиоца 
постоЈи свест да се износе неисти- 
ните чињенице.

И з о б р а з л о ж е њ а :
За постојање кривичног дела кле- 

вете довољно је да код извршиоца 
постоји свест да се износе неисти- 
ните чињенице. Није потр>ебно да се 
нспитује да ли је код учиниоца 
псхггојала намера да се лице за ко- 
је се износе такве чињенице окле- 
веће.
(Пресуда Врховног суда Македош!- 
је i6j3. бр. 8/87 од 03. 07. 1987)

УКИДАЊЕ ПРИТВОРА — 
чл. 198. ЗКП

Ако се притвор укине због истека 
рока трајања a јавни тужилац ниЈе 
продужио продужење притвора, су- 
диЈа доноси решење о укидању при- 
твора без сагласности јавпог ту- 
жиоца.

Истражни судија Вишег суда је 
применом чл. 198 ЗКП, због истека 
рока трајања укинуо притвор и на- 
ложио је да се окривљени одмах 
пусти на слободу. Веће Вишег суда 
у Суботаци је жалбу вишег јавног 
тужиоца против ове одлуке истраж- 
ног судије као неосновану одбио.

И з о б р а з л о ж е њ а ;
Неосновани су наводи жалбе, 

према којима је истражни судија

nf)e доношења одлуке о укидању 
притвора, обавезан тражити саглас- 
ност јавног тужиоца. Наиме, овак- 
ва сагласност по члану 198 ЗКП је 
потр^на у случају ако истражни 
судија укида притвор у току истра- 
re, сжим ако се притвор укида због 
истека рока трајања. Ако је истраж- 
ни судија укинуо притвор против 
окривљеног због истека рока тра- 
јања притвора, a јавни тужилац 
није претходно предложио проду- 
жење притвора, истражни судија 
је правилном применом чл. 198 ЗКП 
донео одлуку о укидању притвора.

(Решење Вишег суда у Суботици 
бр. Кв. 26/86 од 30. 06. 1986)

ЖАЛБА БРАНИОЦА

Недозвол>ена Je жалба браниоца 
окривл>еног ¥ коЈој се предлаже да 
се окривл>ени огласи кривим за Једно 
дело уместо за два за која Je ог- 
лашен кривим, ако се за то дело 
може изрећи строжија казна затво- 
ра него за та два.

И з о б р а з л о ж е њ а ;

Жалба браниоца окривл»еног из- 
јављена због повреде кривичног за- 
кона је недопуштена, јер је изјав- 
љена на штету окривљеног. Наиме, 
окривљени је оглашен кривим за 
кривично дело из чл. 209 став 2

СФРЈ, за које је пртписана каз- 
на затвора у трајању од три месеца 
до три године, и кривично дело из 
чл. 49 КЗС, за које је прописана каз- 
на затвора од шест месеци до пет 
година.
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Бранилац предлаже да се окрив- 
љени уместо за ова кривична дела 
огласи кривим за дело из чл. 209 
став 3 КЗ СФРЈ за које је пропи- 
сана казна затвора од једне до 
десет година дакле, за кривично де- 
ло за које се по закону може из- 
рећи стрнзжија казна него за крн- 
вична дела за која је окривл>ени 
оглашен кривим.

A бранилгш је по закону овлаш- 
ћен да изјави жалбу само у корист 
(а не и на штету) окривљеног.

Пр>ема томе, кад је оптужени од 
првостепеног суда оглашен кривим 
за два кривична дела, a бранилац 
предлаже да се огласи кривим за 
једно кривично дело, за које се по 
закону може изрећи строжија каз- 
на него за та два кривична дела, 
онда је жалба браниоца изјављена 
због повреде кривичног закона не- 
допуштена, јер је изјавл>ена на ште- 
ту окривљеног.

(Пресуда Врховног војног суда бр. 
ИИК. 335/87 од 03. 11. 1987)

Г Р А Б А Н С К О  П Р А В О

Наплата штете из саобраћајног 
удеса наплаћуЈе се до висшге оси- 
гуране суме.

И з о б р а з л о ж е њ а :

. . .  Поводом напред наведених 
навода ревидента ревизијски суд 
налази да нижестепени судови нису 
угврдили све чињенице потребне 
за правилну примену материјалног 
права.

Наиме, тужени као осигуравач 
моторног возила крјим је проузро- 
кован штетни догађај из кога тужи- 
лац захтева накнаду штете, дужан 
је у смислу чл. 54 Закона о осно- 
вама система осигурања имовине и 
лица да накнади штету највише до 
висине уговорене осигуране сумеза 
овај осигурани случај, a која је у 
смислу чл. 53 истог Закона од изно- 
са одређеног одлуком СИВ-а о од- 
ређивању износа на које се мора 
уговорити осигурање од одговорно- 
сти за штете причињене трећим ли- 
цима при употреби моторног вози- 
ла.

Нижестепени судови, међутим, 
нису утврдили висину (зсигуране су-

ме уговорене за конкретан случај, 
нити износе крје је тужени већ 
исплатио по овом штетном догађа- 
ју. Стога је потребно да првостепе- 
ни суд у поновл»еном пост\т1ку утвр- 
ди ове чињенице . . .

(Пресуда Врховног суда Војводине, 
Рев. бр. 168/87 од 02. 03. 1988)

Одрицање од наслеђа и noimurraj 
наследничке изјаве.

И з о б р а з л о ж е њ а ;

. . .  Поништај наследничке изја- 
ве из разлога предвиђених у чл. 132 
и 137 Закона о наслеђивању, може 
се тражити само до правоснажно 
сти решења о наслеђивању, a након 
тога, о ништавсх:ти наследничке 
изјаве може се одлучивати са.мо 
као о претходном питању у другом 
поступку у којем је истакнут за.х- 
тев у вези оствар>ења наследних 
права. Стога истицгш>е ништавости 
наследогичке изјаве као самостал- 
ног тужбеног захтева јесте сувиш- 
но, па је првостепени суд био ду- 
жан ово указати тужиљи под прет- 
њом одбачаја тужбе, са наведеним 
делом тужбеног захтева за пониш- 
та.ј наследничке изјаве.

Према одредби чл. 135 ст. 2 За- 
кона о наслеђивању одрицање у 
корист одр>еђеног наследника не 
сматра се као одрицање од насле- 
ba, него као изјава о уступању свог 
иаследничког дела. Из ове одредбе 
произлази да изјава о одрицању 
у корист одређеног наследника зна- 
чи у својој бити пријем наслеђа и 
постојање наследника и у исти мах 
располагање, отуђење (које може 
бити теретно или бестеретно), на- 
следног дела заоставштине. Стога 
таква изјава о одрицању садржи у 
себи један акт наследноправног ка- 
рактера (пријем наслеђа), али и је- 
дан акт облигационоправног ка- 
рактера (уступање свог наследног 
дела у корист одр>еђеног лица). За 
први акт важе правила наследног 
права, a за други пргшила облига- 
ционог права...

(Пресуда Вишег суда у Новом Саду 
бр. Гж. 2070/87 од 30. 12. 1987)
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Право на нужни део Je лнчно 
право нужног наследника коЈе се 
гаси његовом смрћу.

И з о б р а з л о ж е њ а :

. . .  Предмет овог спора је редук- 
ција поклона покојног Б. П. због 
окрњења нужног наследног дела ту- 
жиоца Ш. Ш. Тужилад је умро у 
току ове парнице, он је у парници 
имао пуномоћника, a сем тога ову 
парницу је наставила његова жеиа
О. Ш.

С обзиром на изнете околносш 
и ова.ј суд сматра да је другостепс- 
ни суд правилно применио матери- 
јално право када ,је тужбени захтев 
одбио, те у том смислу преиначио 
првостепену пресуду.

Правилно је правно схватање 
другостепеног суда да је право на 
нужни део наслеђа лично право 
нужног наследника, које се гаси 
његовом смрћу. Самим ти.м наслед- 
миди оваквог лица — нужног на- 
следника нити сами могу покренути 
парницу ради оствар>ен>а његовог 
нужног дела наслеђа, a нити могу 
наставити парницу које је ово ли- 
це започело.

(Пресуда Врховног суда Војводине 
Рев. бр. 612/88 од 13. 07. 1988)

Ништав уговор и последице ку- 
попродаЈе девиза.

И з о б р а з л о ж е њ а :

. . .  Првостепени суд је правилно 
применио материјално право када 
је пробијаном пресудом одбио туж- 
бени захтев у делу који.м је тужи- 
лац тражио да му тужена исгшати 
паведени износ девиза или њи- 
хову динарску против-вредност од 
385.000.— дин. са затезном каматом, 
јер тужилац не може захтевати ис- 
пуњење обавезе из ништавог уго- 
вора, a уговор о купопродаји де- 
виза је ништав зато што је протн- 
ван ^кону  о девизном пословању 
и кредитним односима са иностран- 
ством који је као принудни про- 
пис важио V време купопродаје де- 
виза (чл. 103 ст. 1 300).

(Пресуда Вишег суда у Ново.м Са- 
ду бр. Гж. 3208/87 од 06. 04. 1988)

Промет некретнина — привреме- 
ни купопродајни уговор и 4^рма 
продаје.

И з о б р а з л о ж е њ а :

. . .  Правшшо је првсх:тепени суд 
iiocxyimo када је предметни тужбс- 
ни захтсв одбио. Тужилац н и јс  на 
11{>ед.метним стану могао стећи iipa- 
во својинс по приврсменом купо- 
продајном уговору од 14. 02. 1977. 
године, a чија садржина меВу стран- 
кама није спорна. Y питању је са- 
мо привремени купопродајни уго 
вор. Коначни купопродајни уговор 
о продаји стана странке нису зак- 
ључиле, јер тужилац није испунио 
услов из тач. 5 привременог угово- 
ра. Тужилац своју обавезу илаћа- 
ii>a пореза на прх>мет до данас нијс 
Hci^’HHO, a није ни испуњен услов 
ко.ји се односи на право прече ку- 
повине, јер је изостала понуда од- 
говарајуће.м СИЗ-у, па како потписи 
странака нису иначе оверени код 
суда, то у смислу чл. 2 Закона о 
изменама и доггунама Закона о 
промету непокЈЈетности СРС (Сл. 
гласник СРС бр. 28/87) суд не мо- 
же признати правно дејство таквог 
уговора, без обзира на извршено 
признање тужбеног захтева од стра- 
не туженог.

Правилно поступа првостепени 
суд када не уважава располагања 
странака са пр>едметним тужбеним 
захтевом, јер је он у супркхтности 
са принудним прописима (о плаћа- 
њу пореза и обавезно! понуди) у 
с.числу чл. 3 став 3 тач. 1 ЗПП-а. 
Учињени.м признањем би се избег- 
ла обавеза плаћања пор>еза обзиро.м 
ла тужбени захтев у утврђујећем 
делу садржи стииање својине по 
основу одржаја, па се тиме избе- 
гава прави основ — купопродаја 
некретнине, која подлеже опорези- 
вању. Због тога је неприхватљив 
жалбени навод о извршеном призна- 
њу тужбеног захтева од стране ту- 
женог. Исправан ie и став прво- 
степеног <п/да да се нису стекли 
услови из Закона о основним сво- 
јииско-правни.м опносима о стииа- 
њу својиие на некретнинама nvre.vi 
одржаја. обзиром да није истекао 
— протекао предвиђени рок од 10 
година од дана ступања на снагу 
Закона.

(Пресуда Вишег суда v Новом Са- 
ду бр. Гж. 1469/88 од 01. 06. 1988)
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Камата — на девизе тек од дана 
пресуђења јер је онда курс утврђен.

И з о б р а з л о ж е њ а :

. . .  Тужени благовременом жал- 
бом побија наведену пресуду у де- 
лу којим је одлучено о камати 
због погрешне примене матери јал- 
ног права.

Сматра да је првостепени суд 
погрешно тужитељу досудио динар- 
ску камату на девизна средства, с 
обзиром да је 2.836.— ШФР прера- 
чунао у динаре npe.Va курсу на дан 
пресуђења, a досудио је камату по 
7,5% од 06. августа 1984. године до 
04. августа 1985. године, a од 04. 
августа 1985. године до исплате по 
каматним стопама која се плаћа на 
штедне улоге за динаре орочене 
преко годину дана. Сматра да је у 
конкретном случају камата могла 
бити досуђена до 7,5% од 06. авгу- 
ста 1984. године до 01. јула 1986. го- 
дине, a од 01. јула 1986. годиие 
5,5% до дана претварања швајцар- 
ских франака у динаре и од дана 
пресуђења односно. од дана претва- 
рања V динаре тужитељу би припа- 
дала динарска камата, као на оро- 
чена средства преко годину дана 
без утврђене намене која се плаћа 
у месту испуњења обавезе.

Жалба туженог је основана.

(Пресуда Вишег суда у Новом Caav 
бр. Гж. 1441/87 од 10. 12. 1987 / бр. 
П. 4308/85 од 03. 03. 1987)

Захтев за преостали део камата.

И з о б р а з л о ж е њ а :
. . .  Одредбе члана 35 став 2 ЗПГТ-а 

изричито дозвољавају могућност да 
камате и остала споредна потражи- 
вања тужилац мора истаћи V3 зах- 
тев. Насупрот одредбе чл. 35 ст. 2 
ЗПП, изричито се дозвољавају мо- 
гућности да камате и остала спо- 
редна потраживања могу фигуриса- 
ти и као главница.

Сагласно rope реченом, ако по- 
верилац може у парници остварити 
своје главно потраживање делимич- 
но, онда може делимично оствари- 
ти и своје споредно потраживање. 
Што ће рећи да ако је гужилац у 
парнвди уз главни захтев само 
делимично тражио своје споредно 
потраживање, правносн£1Жношћу

пресуде којом је суђено о делимич- 
ном споредном потраживању тужи- 
лац није преклудиран у свом пра- 
ву да преостали део свог споредног 
потраживања тражи у посебној пар- 
ници. Ово тим пре што чинидба 
плаћања затезне камате правно је 
дељива, она се може растворити у 
делове. Y односу на укупне затез- 
не камате, сваки од делова се раз- 
ликује само квантитативно. Према 
томе, када се тужбеним захтевом 
остварује само део потраживанЈа 
затезне камате, онда у односу на 
остатак затезне камате за разлику 
V висини стопе нема захтева, a не- 
ма ни одлуке, па не може настуии- 
ти ни правноснажност.

Када је у пресуди о дсжуђењу 
камате као главног захтева, камата 
одређена процентуално за одређени 
главни дуг и за одређени временски 
период, таква пресуда није нера- 
зумљива, таква обавеза ie довољно 
одређена и таква пресуда је и извр- 
шива.
(Пресуда Врховног суда Војводине 
бр. Рев. 461/88 од 25. 05. 1988 /  бр. 
П. 1273/87 од 28. 04. 1987. и бр. Гж. 
2821/87 од 24. 02. 1988)

Туђа нега и помоћ — довољнв 
објективна немогућност.

И з о б р а з л о ж е њ а ;
. . .  већ сматра да је чињенично 

стање непотпуно утарђено обзиром 
да нису изведени докази на окол- 
ност да је тужил>а заиста имала из- 
датке око ангажовања другог лица 
ради пружања неге и помоћи.

Овакви наводи су неосновани, 
јер када се ради о захтеву за накна- 
ду материјалне штете за апгажова- 
ње лица ради пружања туђе неге 
и помоћи, довољна је објективна 
немогућност лшда да се услед пре- 
трпљених повреда брине о себи.
(Пресуда Вшпег суда у Новом Са- 
ду бр. Гж. 1998/88 од 13. 03. 1988 / 
бр. П. 4112/87 од 22. 12. 1987)

Изгубљено издржавање — чл. 194. 
300

И з о б р а з л о ж е њ а :
. . .  Чланом 194. Закона о облига- 

ционим односима регулисано је да

46



лице кога je погинули издржавао 
редовно noMeirao, као и оно ко  

је је по Закону имало право захте- 
вати издржавање од поганулог, има 
право на накнаду штете које трпп 
губитком издржавања односно, rio 
магања.

Накнада у виду плаћања новчане 
ренте одмерава се у износу завнс- 
но од свих околности случаја, a 
која не може бити већа од онога 
што би оштећени добијао од поги- 
нулог да је остао у животу. Стога 
је потребно утврдити приходе ту- 
жшБиног сииа, не са.мо у ранијем 
периоду већ и у време пресуђења, 
колико је од ових издвајао за ceGe 
и своје потребе, колико би одвајао 
за помоћ мајци тужиљи, да ли су 
водили заједничко домаћинство, те 
где и под којим условима су живе- 
ли. Ове чин>енице првостепени суд 
није утврдио, a од значаја су за 
правилност побијаног дела првосте- 
пене пресуде, те стога г\жиља у 
жалби основано указује на ове про- 
пусте и тврди да је са сином жи- 
вела У заједничком домаћинству, у 
подстанарском стану, да је подста- 
нарину, електричну енергију и oipea 
плаћао М., да су његова примања 
била знатно већа од њених о че- 
му ће првостепени суд повести ра- 
чуна у поновл>еном поступку.

(Пресуда Вишег суда у Новом Са- 
ду бр. Гж. 3240/87 од 09. 03. 1988)

Уговор о закупу пољопривредног 
земљишта и форма уговора.

И з о б р а з л о ж е њ а :

Према правилима о уговору о 
закупу и његовог извршења, лице 
које ступа на место закуподавца 
преузима права и обавезе из тог 
уговора и према закупцу може 
остваривати само она права која 
пх>оистичу из уговора. Стога је ту- 
жилац, који је отказао уговор ту- 
женом, након тога што је он већ 
пољопривредно з€мл>иште обрадно 
као закупну парцелу, могао захте- 
вати од туженог предају поседа 
(што је и учинио), али је био ду- 
жан трпети да тужени скине одре- 
ђене плодове (што ie и тужени учп- 
нио). Могао је тражити и евент\'- 
алну штету, али ie \тврђено да 
штетне радње на страни туженог

пије било, да је тужени савестан, 
па правилно коначно суд постуна 
када тужбени захтев као иеоснован 
одбија. Истакнути жалбени иавод 
да предме1 ни закупни однос није 
био сачињеи у одговарајућем пис- 
мено.и облику, не може имати та- 
кав значај, да би само ради тога 
тужбени захтев био основаи. Jep, 
уговор за чије се закључеил залте- 
ва гшсмема форма се сматра пуно- 
важним и ако није закључен у тој 
форми ако су уговорне стране пз- 
вршиле, у целини или у претежном 
делу, обавезе које из њега настају, 
сч:им ако из цил>а због кога je 
форма прописана очигледно не про- 
излази ништа друго (чл. 73 Закона 
о облигационим односима).

(Пресуда Вишег суда у Новом Са- 
ду бр. Гж. 1756/88 од 15. 06. 1988)

УПРАВНО ПРАВО — 
УПРАВНИ СПОР

Чл. 6 и 30 Закона о управним 
споровима и чл. 17 и 18 Закона о 
стамбе1шм односима („Службени 
лист” САПВ бр. 12/82)

Акт који.м орган друштвано-поли- 
тичке заједнице као давалац стана 
на коришћење, додељује стан на ко- 
ришћење или одбије захтсв корис- 
ника стана да се он одреди као но- 
силац станарског права, није управ- 
ни акт против кога се може водити 
управни спор.

Виши суд је одбацио тужбу ту- 
житеља коју је поднео ради поии- 
штаја решења туженог управног 
органа са којим је одбијен његов 
захтев да се он одреди за носиоца 
станарског права након смрти но- 
сиоца станаЈхгког права, кога је до 
ifceroBC с.мрти издржавао и дворио. 
Суд је овакву тужбу тужитеља од- 
бацио при-меном члана 30 став 2 
Закона о управним споровима.

И з о б р а з л о ж е њ а :

Акт т\’женог против којег је уп- 
равни суд покреиут није управни 
акт по чл. 6 Закона о управним 
спорови.ма против којег се може 
водити управни спор. Y копкр>етно.м 
случају ради се о акту пословања.
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a не o акту власти, иако je акт до- 
нео орган друштвено-политичке за- 
једнице. Акт ко.јим давалац стана 
на коришћење нема карактер управ- 
ног акта, који се може побијати у 
управном спору. Такав акт није 
акт власти већ акт располагања и 
управљања са друштвеном имови- 
ном. Уколико тужитељ сматра да 
као корисник стана и члан поро 
дичног домаћинства носиоца ста-

нарског права има право из чл. 17 
и 18 Закона о стамбеним односима, 
исто може остварити код суда у 
ванпарничном поступку.

(Пресуда Вишег суда у Суботици, 
Y. бр. 1/88 од 01. 03. 1988)

Приредио 
Александар Воргић 

адвокат у Н. Саду
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С А О П Ш Т Е Њ А

ИЗ СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА

На седници Управног одбора, одржаној у Новом Саду 16. 12. 1988. 
године, донете су следеће одлуке:

1. Записник са претходне седнице је једногласно усвојен.
2. Узет је на знање извештај председника YO о раду на допуиама 

Тарифе.
3. Донета је одлука о повећању Тарифе и то: у Тарифном броју 2 

у тачки 1 број „8.000.—" замењује се бројем „60.000.— у тачки 2 број 
„12.000.—" замењује се бркзјем „80.000.—" у тачки 3 број .ДО.ООО.—” замсњује 
се бројем „120.000.—" у тачки 4 број ,^8.000.—” замеи.ује се бројем 
„140.000.—” у тачки 5 број ,32.000.—" замењује се бројсм „168.000.—” у 
тачки 6 број ,30.000.—” замењује се бројем „120.000.—" у тачки 7 број 
,32.000.—" замењује се бројем „168.000.—’’ и у тачки 8 број „12.000.—" 
замењује се бројем ,30.000.— Све остале тарифне ставке повећане су 
за 100%, и ова одлука доставиће се Извршном већу Скупштине САП Вој- 
водине на давање сагласности, након чега ће одлука о повећању Тарифе 
ступити на C H a iy .

4. Узет је на знање извештај благајника УО о стању финаисијских 
сре.чстава планираних за редовно пословање.

5. Решењем број 215/88 уписан је у Именик адвоката АКВ у Ново.м 
Саду Вилов Стипан, дипл. правник из Суботице са седиштем адвокатскс 
канцеларије у Суботици, Пушкинов трг 4/1, a са даном давања свечанс 
изјаве.

6. Решењем број 272/88 уписан је у Именик адвоката АКВ у Новом 
Саду Продановић Драган, дипл. правник из Новог Сада са седиштсм 
адвокатск^ канцеларије у Новом Саду, Радничка 6, a са даном давања 
свечане изјаве.

7. Решењем број 472/88 уписан је у Именик адвокатских приправ- 
ника АКВ у Новом Саду Радоњин Мирела, дипл. правкик из Новог Сада, 
са адвокатско-приправничком вежбом код Берк)н>а Бил>ане адвоката у 
Новом Саду a са даном давања свечане изјаве.
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8. Решењем број 465/88 уписан је у  Именик адвокатских приправ- 
ника АКВ Y Новом Саду, Новак Петар, дипл. правник из Темерина, са 
адвокатско-приправничком вежбом код Стевана Рончевића адвоката у 
Новом Саду a са даном 16. 12. 1988. године.

9. PemeifceM број 458/88 уписан је у И.меник адвокатских приправ- 
ника АКВ у Новом Саду Мирослав Милосављевић, дипл. правник из Сре.м- 
ске Митровице са адвокатскоприправннчком вежбом код Живка Becico- 
вића, адвоката у Сремској Митровици, a са даном 16. 12. 1988. године.

10. Решењем број 461/88 угшсан је у Именик адвокатских приправни- 
ка АКВ Нови Сад Спасојевић Радивоје, дипл. правник из Новог Сада са 
адвокатско-приправничком вежбом код Пухаловић Александра, адвоката 
у Темерину a са даном 16. 12. 1988. године.

11. PemeibCM број 483/88 брисана је из И.меника адвоката АКВ у 
Новом Саду Гордана Огњановић, адвокат у Панчеву, због прссеЈБења 
седишта адвокатске канцеларије ОАК Београд, a са даном 31. 12. 1988. 
године.

12. Решењем број 476/88 брисан је из Именика адвоката АКВ у 
Новом Саду Чедо Нишкановић, адвокат у Житишту због пресел>еЈБа адво- 
катске канцеларије на територију АК Бања Лука, a са даном 31. 12. 1988. 
године.

13. PemeibCM 452/88 брисан је из Именика адвоката АКВ у Новом 
Саду Јухас Стеван адвокат из Суботице, због пензионисања, a са даном 
31. 12. 1988. године. За преузиматсЈБа адвокатске канцеларије одређен је 
Фараго Марк адвокат у Суботици. Узето је на знање да задржава члаЈ1 
ство у Фонду посмртнине.

14. Решењем 456/88 брисан је из И.меника адвоката АКВ у Ново.м 
Саду Душан Ер>бес адвокат у Панчеву, због пензионисања, a са даном 
30. 11. 1988. године. За преузиматеља адвокатске канцеларије одређен је 
Дарко Чубрило, адвокат у Панчеву. Узето је на знање да задржава члан- 
ство у Фонду посмртнине.

15. Решењем број 446/88 одбијен је захтев Трбојевић Зорана адво 
ката у Суботици, за пружање правне помоћи два пута недсЈБИо у Таван- 
куту, обзиром да Таванкут није седиште Општинског суда.

16. Решењем број 464/88 евидеширан је уговор о пружању правне 
помоћи и заступању закључен између Мшшћ Владимира адвоката у Срем- 
ској Мшровици и РО Дом омладине „1. новембар” из Сремске Митро 
вице од 1. 11. 1988. године.

17. Решењем број 482/88 евидентиран је уговор о пружању правне 
помоћи закључен између Андр>еје Попоског, адвоката у Новом Бечеју, 
и YTPO Тиса из Бечеја од 21. 11. 1988. године.

18. Решење.м број 460/88 узето је на знање да је адвокат Вера Узе- 
лац преселила седиште адвокатске канцеларије из Новог Сада у Футог, 
Рибарска 7, a са дано.м 15. 11. 1988. године.

19. Ауторски хонорари за текстове објављене у „Гласнику” АКЗ 
повећани су на 3.600.— динара почев од броја 7/88.

20. Прихваћена је понуда РО штампарије „Будућност" из Новог Сада 
за штампање „Гласника” АКВ у 1989. годинп.

21. Узет је на знање извештај Владимира Трухара о ирнсуствованЈу 
редовној годишњој Скупштини АК Македоније у Скоиљу.

Управни одбор
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ИЗ СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА

На седници Управног одбора одржаној 17. 12. 1988. године донсте 
су следеће одлуке:

1. За секретара Y0 изабран је Борђе Вебср, адвокат у Новом Саду.
2. За потписнике финансијске документацнје АКВ одређени су Сте- 

ван Рончевић, председник YO, Имре Варади, потпредседник Y0 ii ГЗорђе 
Вебер, секретар Y0.

Управни одбор

ИЗ СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА

На седници Управног одбора одржаној 05. 01. 1989. године доиеге 
су следеће одлуке:

1. Зсшисник са претходне седнице YO је једногласно усвојен.
2. Узето је на зна!ве да ће се 11. 02. 1989. године у Београду 

одржати заједничка седница са представницима АК Србије и АК Косова.
3. Узето је на знање да ће се 20. 01. 1989. године одржати сед- 

ница Председништва Савеза р>епубличких и покрајииских адвокатских 
комора Југославије у Сарајеву, на којој ће бити изабран нови предссд 
ник Савеза.

4. Одлучено је да се одлука о изменама Тарифе доиета на седници 
YO 16. 12. 1988. године не прослеђује Извршном већу на давање сагла- 
сности, већ је наложено Комисији за примену Тарифе да припреми нови 
предлог одлуке, за наредну седницу YO, обзирнзм да је пораст тркЈшкова 
живота већи од 100%, у ко.м је проценту претходном одлуком предви- 
ђено повећање Тарифе.

5. За благајника YO изабрана је Јованка Марић из Новог Сада.
За за.меника представника у председништву Савеза републичких н

покрајинских адвокатских комора Југославије изабран је Имре Варади 
из Зр>ењанина.

Именована је Комисија за примену Тарифе у саставу: Милаи 
Добросављев, из Новог Сада као председник и чланови: Каћански 
Миливој и Плачков Борђе из Новог Сада, Лападат Ливијус из Зрења- 
тш а  и Бошњак Буро из Сомбора.

6. Узет је на знање извештај о стању финансијских ср>едстава пла- 
нираних за р>едовно поаловање.

7. Решењем број 493/88 уписан је у Именик адвоката АК Војводине 
у Новом Саду др Јован Гуцун>а, дшш. правник из Новог Сада, са 
седиште.м адвокатске канцеларије у Новом Саду, Петра Драпшииа 3/1, 
a са даном 03. 01. 1989. године.

8. Решењем број 491/88 уписана је у Именик адвоката АК Војво- 
дине у Ново.м Саду Вукајловић Елизабета, дипл. правник из Новог 
Сада, са сед1шггем адвокатске канцеларије у Ново.м Саду, у Адвокатском 
бироу, Огњена Прице 17, a са даном 05. 01. 1989. године.
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9. Одлучено је да се молба за упис у Именик адвоката Миковић 
Миодрага, дип.л. правника из Новог Сада одложи за наредну седницу 
YO због непотпуне документације.

10. Одлучено је да се молба за упис у Именик адвоката Паиић 
Добривоја, дипл. правника из Новог Сада одложи за наредну седницу 
YO због непотпуне документације.

11. Решењем број 500/88 условно је уписан у Именик адвокага АК 
Војводине у Новом Саду Михајловић Јован, адвокат у Орашју, са 
седиштем адвокатске канцеларије у Богојеву, a no брисању из Именика 
адвоката АК Тузла.

12. Решењем број 12/89 уписан је у Именик адвокатских приправ- 
иика АК Војводине у Новом Саду Јолић Коста, дипл. правник из 
Новог Сада, са адвокатско-приправничком вежбом код мр Војислава По- 
падића, адвоката у Новом Саду, a са даном 05. 01. 1989. године.

13. Решењем број 497/88 условно је уписана у Именик адвокатских 
ириправника АК Војводине у Новом Саду Чипак Илдико, дипл. прав- 
ник из Новог Сада, са адвокатско-приправничком вежбом код Хорват 
Буле, адвоката у Новом Саду, a са даном давања свечане изјаве.

14. Решењем број 493/88 брисан је из Именика адвоката АК Всј- 
водине у Новом Саду Владимир Вуксановић, адвокат у Инђији, због 
пензионисања, a са даном 31. 12. 1988. године.

15. Решењем број 496/88 брисан је из Именика адвоката АК Вој- 
водине у Новом Саду Мирко Борјановић, адвокат у Новом Саду, због 
пензионисања, a са даном 31. 12. 1988. године. За преузимател>а адво- 
катске канцеларије одређен је Петар Борјановић, адвокат у Новом Саду. 
YaeTo је на знање да задржава члгшство у Фонду посмртнине.

16. Решењем број 498/88 брисан је из Именика адвоката АК Вој- 
водине у Новом Саду Бабић Војислав, адвокат у Зрењанину, због 
преселења адвокатске канцеларије на територију ОАК Београд, a са да- 
ном 31. 12. 1988. године. За преузимателл г^двокатске канцеларије одре- 
ђен је Бабић Данило, адвокат у Зрењанин\'.

17. Решењем број 15/89 брисана је из Именика адвокатских при- 
правника АК Војводине у Новом Саду Латковић Војислава, адв. 
приправник из Зрењанина са адвокатско-приправничком вежбом код Лат- 
ковић Манојла, адвоката у Зрењанину, a са даном 31. 12. 1988. године.

18. Решењем број 484/88 узето је на знање да је Етински Бил>ана, 
адв. приправник у Ново.м Саду гфоменила презиме у Томић Бил>ана.

19. Ауторски хонорари за текстове објавЈвене у „Гласнику” АКВ 
повећани су на 7.200.— динара, a цена једног при,мерка „Гласника" за 
I квартал 1989. године утврђена је на 5.000.— динара.

20. Именована је Комисија за подрумске просторије АКВ у састгшу: 
Борђе Вебер, Светозар Добросавл.ев, Томислав Милић и Мирослав Ло 
тина која је задужена да разр)еши проблеме око закупа ових просторија.

Управни одбор
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Б И Б Л И О Г Р А Ф И JA

„ГЛАСНИКА" АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ ВОЈВОДИНЕ 

1. јул — 31. децембар 1988. године

1988, бр. 7—8

***: In memoriam — Др Јожеф Варади; Др ЈОЖЕФ ВАРАДИ; Пнс- 
м6 Управном одбору Адвокатске комор>е Војводине поводом згистева за 
пензионисање; БОРИВОЈ ЈЕКИН: Комеморативни говор поводом смрти 
Др Јожефа Варадија; АЛЕКСАНДАР ВОРГИН; Свечаном академијом 4. 
јуна 1988. у Новом Саду обележена 60-годишњица „Гласника"; ***: По- 
здравна реч Борђа Милутиновића, председника Председништва ПК 
ССРН Војводине; ИВАН КРКЉУШ: Санкција у грађанском праву; Др 
СТАНКО ПИХЛЕР; Правна заблуда и принцип субјективне одговорности; 
ВЛАДИМИР МИЛИН: Уз стогодишњицу Општег имовшшког законика за 
књажевину Црну Гору; Др АЛЕКСАНДАР МАРКИВЕВИН: Уштеда жи- 
вотних трошкова боравком у затвору; ***: „Путна картица" за „специјал- 
uor клијента" или Распродаја угледа адвоката; КОСТА М. МЕСАРОВИК: 
Коментар Закона о ауторском праву; АЛЕКСАНДАР ВОРГИН: Правна 
пракса; ***; Из седнице Управног одбора.

1988, бр. 9

БОРБЕ ВЕБЕР: Друштвено-политичка и хумакитарна активност 
Општинске организацпје адвоката у Ново.м Саду; БОРИВОЈ ЈЕКИН: Још 
један покушај потискивања адвокатуре; ЈОВАН Л. ЈЕРКОВИК: Стицањс 
својине од невласника; СЛОБОДАН ШОВИБ: Деоба заједничке имовине; 
КОСТА М. МЕСАРОВИН: Извршење на основу веродостојне исправе; Др 
ИВИЦА КРАМАРИН: Фрањо Хирјан — Младен Сингер: Малољетници у 
кривичном праву; АЛЕКСАНДАР ВОРГИН: Правна пракса; *** Биланс 
прихода и расхода Адвокатске коморе Војводине у 1987. години; ***: 
Биланс стања Адвокатске коморе Војводине 1988. године; ***: Из седнице 
Управног одбора.
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МИРОСЛАВ ЗДЈЕЛАР: Један Устав — јединствено законодавство; 
***: Закључци усвојени на ванредној Скупштини Адвокатске коморе Вој- 
водине 15. октобра 1988. године; Др ВЕЛИБОР ЛУКИН: Повраћај у пре 
ђашње стање у управном поступку; Мр МЕЛИТА ДУНДИН: Језик у 
праву; СЛОБОДАН БЕЉАНСКИ: Функционална надлежност првостепе 
ног већа за одлуке о притвору од отварања заседања до почетка главног 
гфетреса; АЛЕКСАНДАР ВОРГИН: Пргшна пракса; ***; Помоћ пострада- 
лима од поплава на југу Србије; *** XXIX конференција с1двоката Адво- 
катске коморе Војводине; ***: Из записника ванредне Скупштинс .\дво- 
катске комор« Војводине; *** Ребаланс финансијског плана Адвокатске 
комор>е Војводине за 1988; *** Из седнице Управног одбора.

1988, бр. 10

1988, бр. 11—12

***: Актуелност Опште декларације о правима човека; ТОМИСЛАВ 
ЈАКШИП: Поводом четрдесетогодишњице доношења Опште декларацнје 
о правима човека; АЛЕНКА ШЕЛИХ; Кривичноправна заштита части и 
утледа државних функционера; МОМЧИЛО ГРУБАЧ: Начело легалитета 
у кривичном процесном праву; ДРАГО РАДУЛОВИН: Нека питгш>а о при- 
твору из члана 191. став 2. тачка 4. Закона о кривичном псхлупку; СТАН- 
КО ПИХЛЕР: Прилог расправи о вгшоризацији нашег кривичног права; 
БРАНИСЛАВ БУРБЕВ: Присилна хоспитализација психијатријских болес- 
ника; СЛОБОДАН БЕЉАНСКИ: Заштита законитости против правноснаж 
них решења о притвору; ЗДРАВКО М. ПЕТРОВИБ: Др Никола Мојовић: 
Прелаз ризика код купопродајног уговора; АЛЕКСАНДАР ВОРГИН: Прав- 
на пракса; ***: Извештај о раду Адвокатске коморе Војводине за период 
7. 12. 1985. до 17. 12. 1988; ***: Позив на редовну годишњу Скупштнну 
Адвокатске коморе Војводине; ***; XXX конфер>енција адвоката АКВ; 
***: Из седнице Управног одбора.
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О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

УРЕБИВАЧКИ ОДБОР „ГЛАСНИКА" ОБАВЕШТАВА СВОЈЕ ПРЕТ- 
ПЛАТНИКЕ ДА RE ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА ЗА „ГЛАСНИК" Y 1989. 
ГОДИНИ БИТИ ПОВИШЕНА ЗБОГ ПОВЕКАНИХ ШТАМПАРСКИХ И 
ДРУГИХ УСЛУГА И ИЗНОСИНЕ 60000.— ДИНАРА A ПОЈЕДИНИ БРОЈ 
ВАН ПРЕТПЛАТЕ CTAJARE 5.000,— ДИНАРА. ПРЕТПЛАТА ЗА ИНОСТ 
РАНСТВО H3HOCHRE 40 USA ДОЛАРА.

МОЛИМО ПРЕТПЛАТНИКЕ ДА ПРЕТПЛАТУ ДОСТАВЕ У ТОКУ 
ФЕБРУАРА 1989. ГОДИНЕ НА ЖИРО РАЧУН АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ 
ВОЈВОДИНЕ БРОЈ 65700-678—2047, КАКО БИ ИМ СЕ „ГЛАСНИК* И 
НАДАЉЕ УРЕДНО ДОСТАВЉАО.

УРЕБИВАЧКИ ОДБОР



И з д а в а ч к и  с а в е т  
Председник:

Проф. др БРАНКО ПЕТРИН 
редовни професор Правног факултета у Н. Саду

Проф. др Тибор Варади, редовни професор Правног факултета у Новом 
Саду, проф. др Славко Царић, декан Правног факултета у Новом Саду, 
Буро Шкрбић, судија Врховног суда Војводине, Теодора Влаховић, сек- 
ретар Секције за друштвено-политички систем ПК ССРНВ, др Даринка 
Нсдељковић, покрајински друштвени правобранилац самоуправљања, 
Ж ивко Будимчевић, судија Врховног суда Војводине, Зијах Загорнић, 
замешж покрајинског јавног тужиоца, Недељко Јањушевић, директор 
Покрајинског завода за јавну управу, др Светислав Радовановић, су- 
дија Уставног суда Војводине, Мирослав Здјелар, адвокат у Новом Саду, 
др Никола Воргић, адвокат у пензији у Новом Саду, др Аурел Лошонц, 
адвокат у Суботици, Сава Савић, адвокат у Новом Саду, и Стеван Ронче- 

вић, адвокат у Новом Саду

У р е ђ и в а ч к и  о д б о р
Главни и одговорни уредник 

Мирослав Здјелар 
адвокат у Новом Саду

Д р Александар Маркићевић, адвокат у Новом Саду, Слободан Белмнски, 
адвокат у Новом Саду, Александар Воргић, адвокат у Новом Саду, Мили- 
воје Милић, адвокат у Срем. Мшровици, Александар Грчки, адвокат у 

Молу, Имре Варади, адвокат у Зрењанину

Технички уредник 
Мирјана Јовановић

Гласник издаје и власник је Адвокатска комора Војводине, 21000 Новн 
Сад, Змај-Јовина 20/1. Телефон: 29459. Годшиња претплата 60.000.— дин. 
Претплата за ииостранство 40 USA долара. Цена једног броја за јануар, 

фебруар и март 5.000.— дин.

Тек. рачун 65700^78-2047. Рукогшси се не враћају.
Y издавању часописа учествује и Самоуправна интересна заједница за

научни рад Војводине
На основу мишл>ења Покрајннског секретаријата за образовање, науку и културу САПВ бр. 
416—18 од 23. маја 1973. годнне, Гласник је стручна публикација ослобођена основног н

пореза на промет.

Штампа РО штампарија .Зудућност”, Шумадијска 12, Нови Сад
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